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 ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 

 .رفت سر ام حوصله اوی

 .اه بگیرن منو حال امروز بستن عهد هم با ها شبکه ی همه انگار

 .نت میرم درک به

 .نرم حوصله هم موبایل با سرکار برده رو لبتاب مامان خدا آی

 .نرم هم درس حال اه

 ؟!جون ننه کنم کار چی

 .بیرون برم بهتره

 .شنیدم صدایی که رفتم با ها پله از سرعت با

 کجا؟؟؟؟ ارمیال ـ

 .بیرون برم خوام می من خدا ای شد پیداش کجا از این وووی
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 .دستشویی میرم دارم ـ

 نه؟؟ بیرون میری داری نیستم خر من ارمیال ـ

 .بکشم راحت نفس ی بیرون برم خوام می اه کن ولم تروخدا داداشی آی ـ

 .بریم هم با شو آماده خوب خیل ـ

 .بیرون برم تنها خوام می ها میکنی خورد رو اعصابم داری آریانا آی ـ

 بری؟؟؟ خوای می کجا شبه 9 ساعت االن عزیزم آخه ـ

 .بزنم قدم کم ی پارک برم خوام می ـ

 کنی؟؟ تکرار رو اشتباه اون خوای می باز ارمیال ـ

 !!برم بذا تروخدا نمیرم لو دیگه خدا ب آریانا ـ

 !!خطرناکه آبجی نره راه نچ ـ

 با روز چند ی بذا نمیکنم پیدا کننده گرم سر چیز میکنم چی هر اه شد خراب اعصابم آریانا ـ

 !!!.خدا ترو میکنم عوض رو خطم بعد کنم بازی اس نفهم های پسر

 .نره باهات کاری خوبیه پسر بذار سرش ب سر برو میدم بهت شماره ی کن صبر ارمیال ـ

. بدم هدر رو پولم که نه بشه گرم سرم خوام می میگم خریت ب میزنی رو خود یا خری آریانا ـ

 .اااااااه نمیدن رو آدم جواب ک تو مثبت های دوست این بابا باشم نداشته هم سرگرمی هیچ

 . نباش نگران میده ج این ـ

 2990...کن داشت یاد رو شماره بیا

 .میشم مزاحم فردا کنم درس غذا برم باید نرم حال حاال اومد گیرمون هم شماره شد خوب خب

 کنم؟؟؟ درس چی غذا آریانا ـ

 نکردی؟؟ درس هنوز ـ
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 !!نه ـ

 !!ها کنی درس برسی نکنم فک ـ

 !!دیگه بگو درک ب ـ

 !!کن درس ماکارونی ـ

 .اومد در جیغم و دستم به خورد روغنش که میکردم درس رو ماکارونی گوشت داشتم

 سوزوندی؟؟؟ رو دستت باز:آریانا

 !!اوره ــ

 .باش مراقب بیشتر ات گانه بچه لهن اون قربون ــ

 .بود نشده بد طعمش کردم درس رو ماکارونی ندادم رو جوابش

 رفته هم بابا خونه بود نیومده هنوز مامان نحس چه اه بود دقیقه 01:92 ساعت کردم ساعت نگاه

 .کارش واسه اونم مسافرت

 کنم؟؟؟؟ کار چی تنها تنهای ام مانده من

 .تنهام منم میزنه حرف.....بیمارستان رییس نامدار دکتر آقای با داره هم داداشی

 . اوه ایش اه خوابم می میرم اصال

 ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــلـــــــ ارمــــــــــــــــــیـــ ـ

 !!!!!پاشو

 بگیر پناه بدو.........وای وای وای.............؟شد؟؟؟؟؟ شدی؟؟؟زلزله چی هاها ـ

 کشیدم جیغ

 !!خری خعلی ارمیال:  سرم تو زد آریانا

 !!لطفت از مرسی ـ
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 .خونه نیومده هنوز مامان ارمی.جیگر میکنم خواهش:آریانا

 چنده؟؟؟؟؟؟ ساعت ـ

 !!2 ـ

 بهش؟؟؟؟؟؟ زدی زنگ خوب ـ

 !!نه ـ

 : سرش تو زدم

 .بهش بزن زنگ خوب جان اسکل ـ

 .آبادت و جد922 و خودتی اسکل:آریانا

 .توه آباد و جد من آباد و جد......ههههههههههههههههههه ـ

 .مامان بزنه زنگ ک بیرون رفت و گرف اش خنده خودش سوتی از آریانا

 .تره مهم خواب خوابیدم گرفتم منم

.. .................................................. 

 .هوا پروند متر 9 منو زنگ صدای

 .دادی تغییر منو هشدار آهنگ چرا آریانا بمیری الهی

 !!میکنه پیدا منو رمز کجا از نمیدونم

 خوابم قدر چه من ـــــش ـــــــــــــــــــــــــ ایـــــــــــــــــــــــ

 .میاد

 .پایین رفتم آلود خواب هم بعد W.C رفتم روتون به گالب آلود خواب رفتم چشمای با

 !!شدی خیز سحر:آریانا

 !!بودم خیز سحر ـ
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 .خوابیدی می ظهر لنگ تا ها جمعه تو یادمه ک اونجایی تا من: آریانا

 اس؟؟؟؟؟ جمعه امروز ببینم.........چون نمیاد خوشم داره آلزامیر داداش از من بابا برو ـ

 !!پروفسور بله:آریانا

 :گفت آریانا ک اتاقم تو برم تا باال رفتم کله با

 کجا؟؟؟؟؟؟ ـ

 .بخوابم برم نپریده خوابم تا خوام می ـ

 .اتاقم تو رفتم و گفتم اینو

 .پوکم مخ رو کشیدم محکم رو پتو و تخت روی رفتم

 اس؟؟؟ جمعه امروز نفهمیدی تو باهوش آخه

 شدم؟؟؟ قبول پزشکی عقلم این با چطوری من سرم تو خاک

 :زدم نهیب خودم به عقلم شیرین من میگه راست آریانا

 !!نده فحش خودت به خره هــــــوی ـ

 .بخوابم باس االن خلم چقدر من واای

 !!خــــــــــــــــــــواب بــــــــــــــــــــــــ بخواب بخواب بخواب ارمیال

 بیاد دوباره تا بیارم دونه براش باید رفت و پرید ای پرنده همچون خوابم نمیبرد خوابم اصال

 داریم؟؟؟ جوجه ی دونه آریانا ـ

 نفله؟؟؟؟؟؟ چته واسه دونه: آریانا

 !!بگیرمش اینجا بیاد خوابم تا کنارم بذارم خوام می ـ

 !!بده شفا منو خواهر خدایا:آریانا

 !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!ـــــــــــــــــــــش ایـــــــــــــــــــــــ
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 .بدم اس بهش باید افتادم داد بهم آریانا ک ای شماره یاد

 . آرمینه اسمش

 وهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوه

 .سلوم ـ

 :داد اس دقیقه چند از بعد

 شما؟؟ سالم

 .عشقت منم ـ

 .نمیارم جا ب

 جون؟؟ آرمین رفتم یادت از یعنی ـ

 بگین؟؟؟؟؟؟ رو اسمتون میشه

 .آره

 خوب؟؟؟؟؟؟

 .آرام

 !!داری قشنگی اسم

 .میدونم

 !!راضی خود از

 .خودتی

 "داری؟؟؟ پرو اس ام اس گو "ببینم.....ادب بی

 .آره

 نه؟؟؟ داری پروفایل پس خوب
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 .دارم آره

 !!چت اونجا بیا پس

 !!اوکی

 چت رفتم هم بعد کردم روشن رو سیم بی اینترنت رفتم کله با

 بووود کرده اد منو

 ههههههههههههههههه

 خودته؟؟؟ عکس

 امه عمه عکس پ ن پ

 لوسی چ تو دختر وای

 !!!ام تو مث یعنی

  نکنه خدا

 باشم تو مث من نکنه خدا میگی راس

 بگو خودت از خوب

 بگو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خودت از میگی ک کردی فراموش منو یعنی

 .نمیشناسم رو شما اصال من

 ام تهرون اهل سالمه 01 ام پزشکی دانشجوی آرامه اسمم

 !!بختم خوش

 !!میدونم

 کنم؟؟؟ معرفی رو خودم منم اه

 !!نه
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 چرا؟؟؟

 !!میدونم موردت در رو چیز همه چون

 !!بگو میگی راس اگه

 .هستی پزشکی دانشجوی سالته 02رادمنش آرمین اسمت

 میدونی؟؟ رو اینا کجا از تو

 !!نکردم فراموش رو تو من

 کار فراموش آدمای مث

 !!بگو رو حقیقت کن بس

 q! :گفتم رو حقیقت

 ببینیم؟؟؟ رو دیگه هم میشه نیس مهم نگو اصال

 چند؟؟؟؟؟ ساعت اوره

 !!امروز ظهر از بعد 2 ساعت

 !!اوکی

 .شد افالین آرمین دفعه یک

 ـــش ـــــــــــــــــــــــــ ایـــــــــــــــــــــــ

 .آستینته تو خوب کیس یه باش این فکر به عقل شیرین ی پسره این خیال بی

 . کمدم سراغ رفتم و شدم بلند جام از خوش با

 بپوشم؟؟ چی خوب

 بده خانوما دختر به جوابی نتونسته نسلی هی حاال تا که ها خانوم دختر ی همه سوال

 آوردم در رو زرشکیم مانتوی
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 تنگا تنگ اون از تفنگی لوله مشکی لی شلوار یه با زرشکی و مشکی چروک شال یه با

 دارم هم فوتسال وااای دارم بدنسازی امروز راستی اه

 فوتسال میرم فقط بدنسازی بیخیال

 بگذره ساعت 8 این تا پایین رفتم خوشحالی با

............................ 

 .کنم حرکت زود گرفتم تصمیم همین برای ترافیکه میدونستم چون من و 1 شد ساعت باالخره

 پوشیدم رو بودم کرده آماده که رو لباسی و اتاقم توی رفتم

 چشم خط یه برداشتم هم زرشکی لب رژ یه و داشتم ور زرشکی کیف یه با هم مشکی کفش یه

 پایین رفتم و زدم هم

 کجا؟؟؟:آریانا

 . کافیشاپ بریم قرار ها بچه با دوستامه از یکی تولد امروز ـ

 .برگرد زود باشه ـ

 .باوشه ـ

 فوتسال؟؟؟ نمیری امروز راستی ـ

 !!دیگه دوستمه تولد نچ ـ

 !!گفتم دروغ چقدر واای خودم جوون آره

 .میگم دروغ دارم میدونست انگار بود جوری یه آریانا ی قیافه

 .بیرون کوچه از رفتم و بیرون زدم خونه از

 .قرار سر رفتم و گرفتم دربست یه رسیدم اصلی خیابان به

....................................... 
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 .نیومده سرتقه آرمین این هنوز ولی نیمه 2 ساعت

 بخت؟؟؟ بد سرتقه کجاش حاال

 بلند قد با برنزه پوست با مشکی موی و تیره ای قهوه های چشم با خوشمل ناناز پسری ی

 .طرفم اومد عضله از پر و ورزشکاری کامال اندام با وچهارشونه

 !!بودمش دیده قبال انگار میزد آشنا اش قیافه

 :گفت پسره که بودم شده خوشملش های عضله اون محو

 خانوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آرام ـ

 شما؟؟؟؟ عجقم آره ـ

 !!آرمینم کردی فراموش رو ما شما اینکه مث ـ

 اس؟؟؟ چلغوزه آرمین اون این خدا اک

 اومدی؟؟؟ دیر اینقدر چرا بگو قبلش البته بزن رو حرف خوب ـ

 .اینجا شلوغه قدر چه میدونی ک خودت خوب ـ

 اینجا برسین موقع ب ک کنین حرکت تون خونه از زود باید شما خوب ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ ایـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــش

 .خانومی چشم ـ

 حلقم تو گفتنش خانومی اه

 ـــــــق ـــــــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــــــ

 .بخریم چیزی کیکی ی بریم بیا خوب:ارمین

 .تو مهمون اونم بستنی نه کیک ـ
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 !!من مهمون شرط ی ب ـ

 !!گلم بگوز رو شرطت ـ

 .میخرم بستنی 9 اینکه ـ

 ایش رو خودم مال منم کن حساب رو خودت پول خودت نخواستیم خسیس برو ایش ـ

 .خوبه ـ

 نگرفتم؟؟ رو تو حال من اگه مرض و خوبه و درد و خوبه

 . نیستم ارمیال نگیریم اگه

 .رفتیم جیگرش المبورگینی سمت به هم با

 !!بود مدادی نوک المبورگینیه رنگ

 !!!!سلیقه جونم

 !!رنگم این عاشق

 خریدیش؟؟؟ چقدر ـ

 چیو؟؟؟ ـ

 !!دیگه ماشینو ـ

 میلیون 989 حدود....آهان ـ

 !!ماشینش ناز و چرم صندلی رو افتاد فکم

 !!پوله خر چه این ننه واااای

 Lماشینش این میلیونه 989 خونمون ما

 !!پوال این از بده خدا

 !!ایشاال بگین همه
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 .ایستاد کافیشاپ یه دم

 !!کافیشاپ توی رفتم و شدم پیاده سریع

 !!اونجا نشستم رفتم و کردم پیدا دنج جای یه

 .کافیشاپ تو اومد آرمین

 !!تیپه خوش چه و خوشگله چه این خدا وااااااااای

 شش شکم و خوشمل ای عضله واون بود باز اش دکمه نافش روی تا که بود پوشیده مشکی بلوز یه

 !!بود مشخص کامال اش تیکه

 قهوه لی شلوار یه مجلسی و شیک خیلی اش گرفته برق نوع از اما باال بود زده فشن هم موهاش

 .ناز مشکی کتون یه با بود پوشیده ای

 .نانازی چقدر تو بشه قربونت ات ننه الهی

 .طرف اومد و زد جذاب لبخند یه بهش زدم زل که دید منو آرمین

 .بره نردبونیت قد اون قربون بابات الهی

 !!بودم اش ازسینه تر باال کم یک من اما بود بلند خیلی من قد اینکه با

 !!کردی انتخاب نشستن برای خوبی جای:آرمین

 !!گفت رو جمله این احساس با چه نه ووووی

 .کرد خل منو دوستت این آریانا بمیری ای

 :گفتم و زدم بهش پسرکش لبخند یه

 !!دیگه ام سلیقه خوش من ـ

 :گفت و خندید قشنگ خیلی آرمین

 !!نیست شکی که اون در ـ



 
 

13 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 :گفتم و فهمیدم رو منظورش سریع

 !!بودم سلیقه بد کم یه تو کردن انتخاب در البته ـ

 !!اینجا بیاد تا کرد اشاره گارسون به و نگفت هیچی اما شد ناراحت کم یه آرمین

 آوردن واسمون رو ها بستی سریع دادم سفارش بستنی خواستم که چقدر هر منم و اومد گارسون

 کرد نگا بهم چپ چپ آرمین که میخوردم تند تند اونقدر خوردن به کردم شروع اشتها با منم

 نخورده بستنی حاال تا دختره این میگه داره ذهنش تو حتما

 (شیطانی ی خنده)هاهاها دارم ذهن در پلیدی های کاری؟؟؟نقشه کجای شما آقا هه هه

 .شد تموم هام بستنی باالخره

 .بودم نخورده بستنی بود وقت خیلی

 .بودم خورده که بود باری آخرین پیش روز سه حدودا

 معتادم میگه بهم همیشه آریانا ام بستنی و شکالت ی دیوووونه من

 .میخورم هوبی تا 5 روز هر من

 میخورم حرص دارم خیلی تومن پونصد و هزار شده هوبی وقتی از ولی

 گرون؟؟؟؟؟؟ ایقدر چرا آخه

 من به بود زده زل کردم نگاه آرمین به و بیرون م اومد خیال و فکر از

 بود ام نقشه انجام برای وقت بهترین االن

 :گفت و زد لبخند یه آرمین که کردم ناز کم یه و کردم نازک چشمی پشت

 بگی؟؟؟ میخوای چی ـ

 : گفتم چینی مقدمه بدون

 !!کن منوحساب بستنی خوب ـ
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 .کرد نگاه منو اخم کمی با و رفت آرمین لب رو از خنده

 .بود شده پینوکیو شبیه...بود شده خفن خیلی اش قیافه

 .خندیدم ریز ریز منم و نش اما بگیرم رو خندم جلوی کردم سعی خیلی

 میکنی؟؟؟؟؟؟؟ حساب رو خودت مال خودت نگفتی مگه:آرمین

 .نیاوردم پول امروز من اما اره ـ

 .بگردم بده رو کیفت ـ

 .نمیدم ـ

 .زدم جیغ منم گرفت دستم از رو کیف

 !بگیرینش دزد ای ـ

 :گفت آرمین ک کردن نگاه من ب برگشتن همه

 !!میکنم حساب خودم من کیفت اینم بیا بابا باشه میکنی ریزی آبرو چرا دختر ـ

 خوردی؟؟؟ بستی تا چند بگی میشه حاال

 کردم فک خودم با

 کاکائویی.9

 فرنگی توت.0

 وانیلی. 2

 ای نسکافه.1

 تا 1 ـ

 !!بچه خوردی کم قدر چه ـ

 تا 5 میشه خوردم هم زعفرونی ببخشید اه............میدونم آره ـ
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 وهوهو هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوه

 خدا ای:آرمین

 بیرون اومدیم فروشی بستنی از

 خداحافظ فوتسال برم باس من آرمین ـ

 برسونمت بذا:ارمین

 باشه خوب خیل ـ

 دختر؟؟؟؟؟؟ نمیشه سرت تعارف ـ

 نچ ـ

 گفت چی نشنیدم من که گفت چیزی یه لب زیر و کشید موهاش تو دستی آرمی

 شدیم ماشین سوار هم با

 نمیزنه حرف اصال هم پسره این

 رفت سر ام حوصله

 اومد در آرمین داد که دادم پایین و باال و شیشه کم یه

  کردم نگاه بیرون به و زدم لبخند یه منم

 بده رو آدرس آرام:آرمین

  کردم نگاه بیرون به دوباره و داد آرمین به رو آدرس

.............................................. 

 ایستادم باشگاه دم

 مرسی ـ

 میکنم خواهش ـ



 
 

16 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 :گفت که باشگاه طرف برم خواستم و لبخندزدم

 دنبالت بیام چند ساعت آرام....آرمــ ـ

 .میرم خودم بیای تو نمیخواد ـ

 ...اما ـ

 بای رفتم من اما بی اما ـ

 بای ـ

 بگی؟؟؟ چی میخواست اول اون

 ..ارمــ گفت چون میدونه رو اسمم نکنه

 گفته؟؟؟ بهش آریانا نکنه

 .دیگه حتما

 .فوتبال زمین وسط رفتم و بیرون اومدم خیال و فکر از

 فوتبال ما تابستون توی اما میکردیم بازی فوتسال سالن توی میرفتیم بود شده سرد هوا چون

 میکردم بازی

 !!کردم نگاه اطراف به کمی

 بووود سبز سبز زمین

 من میرم باشگاهی چه گرم دمم

 اومد دوستم صدف صدای

 خلم طوری چه:صدف

 عالی ـ

 چرا؟؟؟؟؟ ـ
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 !!داداشمه دوکس میذارم کار سر رو پسر ی دارم ـ

 بزنی؟؟؟؟ حرف انسان مث نمیگیری یاد تو ؟؟؟؟؟بچه داداشت دوکس ـ

 !!نه ـ

 !!اس ضایع ـ

 میپرسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا پ اس ضایع اگه ـ

 .شد ضایع رسما صدف میدونم

 !!دیگه اینیم ما

 هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

 !!نیومده نوری خانوم:صدف

 .میاد خوب ـ

 .نمیاد امروز:صدف

 واقــــــــــعا؟؟؟ اه ـ

 .دروغا پ ن ـ

 . گو دروغ آدم ای ـ

 .میپرسم مهربان خانوم از میرم اصال

 .نیومده اونم ـ

 اومده؟؟؟؟؟؟؟؟ کی بگی میشه ـ

 خودت من طاهره حسنا کوثر سحر.اره ـ

 ایش ـ

 طورین؟؟؟؟ چ ها بچه سالم:طاهره
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 !عالی ـ

 رگ؟؟؟؟؟ تو بزنیم چیزی بستنی ی بریم میایین نیومده نوری خانوم میگن:طاهره

 صدف مهمون همه ها بچه میام نی مشکلی ولی خوردم بستنی تا 5 امروز من بابا آی ـ

 بذار مایه خودت از:صدف

 بذارم خوام نمی ـ

 کردم درازی زبون طرفش به

 خوبه من مهمون اصال اه:طاهره

 عالیه ـ

 پسر این جذابه چ اوی نشسته ماشینش کنار دیدم رو آرمین ک بیرون میرفتیم باشگاه از داشتیم

 ایش گورش تو تف

 نیس؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پسره اون این:صدف

 همونه چرا ـ

 کیه؟؟؟؟؟؟ این:طاهره

 !!ارمیال پسر دوس:  صدف

 بعله: طاهره

 بیرون؟؟؟؟ اومدی چرا تو:کنارم اومد آرمین

 بدم پس جواب تو ب باس نکنم فک ـ

 !!نکن عوض رو بحث:آرمین

 !!نکردم عوض رو بحث ـ

 .دیگه بده جواب:آرمین
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 بدم رو جوابت ک سننه رو تو ـ

 کردی؟؟؟؟؟ فراموشم زودی همین ب یعنی:آرمین

 خورد بهم امروز کالسم ایش داداشمی انگار میکنی برخورد جوری ی تو اخه نخیر ـ

 برسونمت بیا پس:آرمین

 عجقم خداحافظ دنبال میاد داداشم بخورم بستنی برم دوستام با خوام می ـ

 نخوردی؟؟؟؟؟؟ بستنی تا 5 االن مگه:آرمین

 !!آره ـ

 میکشه؟؟ دلت بازم یعنی:آرمین

 باشه کوفت باشه مفت گفتن قدیم از نه ک چرا باشه مفت اگه ـ

 ارمیالاااااااا:صدف

  میشد چی بستی می فاضالب اون اگه صدف بگیری کووووفت ای

 رمیال؟؟؟ آ:آرمین

 بگم؟؟؟ چی حاال بگیری درمون بی درد صدف وای ای

 آوردم فشار فندوقیم مغز ب یکم

 ارمیالس من ی دیگه اسم دوم اِرمیال نهو آرمیال اول ـ

 .میکنن صدام آرام اما ام ارمیال شناسنامه تو یعنی

 .میگه راس اره اره:گفت داده سوتی بد فهمید ک صدف

 برسونمتون خوایین می حاال:  آرمین

 .ممنون نه:طاهره
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 و قلمی دماغ گندومی پوست با سیاه چشم بلنده تقریبا قدش باحجابه و چادری دختر ی طاهره

 سیاه های مو با نیس چاق اما پره یکم و ای قلوه دهن

 خوشگلیه دختر

 پوستی و کوچیک دهن با عملی فرم دماغش سیاه چشمش اونم درشته چشمش الغره هم صدف

 جذابیه به نه البته جذابه خیلی اما نیس خوب زیاد حجابش صدف و سیاه های مو با سفید تقریبا

 من

 رنگه خوش خعلی سبزه چشمم من اما و

 که میکنم طالیی به رو ای ه قهو یا مشکی ها وقت بعضی البته رنگ کم طالیی اصلیش رنگ موهام

 میکنه آبی وقتا بعضی و عسلی رو چشمم رنگ

 میاد بهم آبی چشم رنگ

  عملیه فرم دماغم

 زدم رژ انگار که صورتی رنگ خوش ای قلوه هم لبم

 اصالاااا نیست خوب اصال هم حجابم و

 دیگه خوشگلم خعلی کل در

 نه؟؟ چرا:آرمین

 میکنم راضیش االن من بابا کن ول ــ

 خوبیه پسر بخدا بریم بیا عجقم:طاهره کناره رفتم

 . کرد قبول بعد کرد نگام کمی طاهری

 .شدیم ماشین سوار و کردم بوسش

 .نشستم جلو هستم رویی پر ادم چون من

 پسرمه دوس ماشین نیس رویی پر البته
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 اهاهاهاهاها هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه

........................ 

 رسیدیم فروشی بستنی در

 فروشی بستنی اینم بفرما:آرمین

 بریم خوب ـ

 شدیم پیدا قشنگش المبورگینی از صدف و طاهره منو

 میکنن زندگی آمریکا هم مادر و پدر تهرانه ی ها خرپول جزء آرمین این میگفت آریانا

 من ب بدن رو پولش نصف یشدم چی ای

 آه

 فقیرم من میکنه فک ندونه کسی حاال

 ام پول خر منم بابا

 اس سانتافه هم ام ماشین و اس زعفرانیه تو( دارم آپارتمان ی خودم)ام خونه

 دراد چشتون خخخخخخخخخ

 با کوچه ی هم بابام ی خونه البته و منه از تر پایین ی طبقه 0 گلم داداش خونه بگم باس البته

 میریم ما نیس خونه هیچکی چون بابامیم ی خونه همیشه ما و داره فاصله ما ی خونه

 ان کار سر شب تا صبح از بابام مامان

 پشتم خورد محکم دستی ک بودم فکر تو

 پشتم زدی ک کسی بمیری الهی اخ

 صدفه دیدم برگشتم

 بمیری الهی صدف ـ
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 نمیاد؟؟ دوستت این ارمیال:گفت گوشم در طاهره

 نمیدونم ـ

 پایین؟؟ نمیای گل پسر:گفت و آرمین ب رو برگشت

 میمونم جا همین نه: آرمین

 دیگه بیا ـ

 بیام تا کن خواهش:آرمین

 عمرا ـ

 نمیام منم پس:  آرمین

 خواهش:گفتم اجبار با بود گرفته فرا رو مخم پلیدی ی نقشه ی چون من

 بگو کامل:آرمین

 چلغوز میکنم خواهش ـ

 اومدم خوب خیل:آرمین

 بیرون اومد ماشین از

 هاهاهاها

 بازیه ی برنده خودش کرده فک حاال

 هه

 داداش خوندی کور

 میگیرم رو حالت

 خوردم بستنی تا 2 بزور

 بودم خورده بستنی اینقدر میاوردم باال داشتم
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 دیگه بسه ـ

 بده رو حساب صورت تا بیاد کرد اشاره گارسون ب طاهره

 ریختن کرم وقت حاال خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخ

 :گفتم و زدم شیطانی لبخند ی

 میکنه حساب آرمین االن نکش زحمت شما جان طاهره ـ

 ....اما:طاهره

 من ب و کرد قبول طاهره ک گفت چیزی ی طاهره گوش در و بود برده بو من ی نقشه از که صدف

 باشه:گفت

 کن حساب جان آرمین خوب ـ

 .................. شما مگه اما:آرمین

 ی وقتی زشته پس اومدی باهامون تو اما کنه حساب طاهره بریم تنها اگه خواستیم می ما اره ـ

 جیبش تو بکنه دس دختر ی اینجاس مرد

 کنه حساب رفت و کرد نگاهم خوشنت با آرمین

 میکنن نگات میگردن بر همه ک هایی خنده اون از خنده زیر زدم شد بلند تا

 بود خشم از پر نگاهش اومد وقتی

 شده گرون خعلی پولش کنم فک اوه اوه خدا یا
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 خخخخخخخخخخخخخ

 بدم انجام رو کاری تا کن خواهش ازم نگه من ب باشه اون تا

 خواسته خدا از منم برسونه منو خودش که کرد اصرار من به و کرد پیدا باشگاه دم رو ها بچه

 قبولیدم

....... .................................................. 

 شدم پیاده اپارتمانم در

 مرسی ـ

 ؟؟؟..بازم فردا میشه..................میکنم خواهش:آرمین

 میشه تموم گرون البته اره اووووم ـ

 کردم نگاهش خنده با

 کرده اخم دیدم

 گرفت بد منظور اوه اوه

 ...............منظورم چلغوز بابا ـ

 رفت و گرفت رو ماشین گاز

 میکنه ناز من واسه این نگا اووه

 ـــــــــــــــــــــــــ ایـــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــش ـــــــــــــــــــــــــ

 دادم سفارش غذا آپارتمانم رفتم

 مخصوص پیتزای

 نشستم مبل رو رفتم
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 کردم روشن رو تلویزیون

 پخش رو( منی مال تو) می ویت اینگ بیل یو اسمش تیلورک آهنگ داشت 1ی شبکه زدم و

 میکرد

 اونه مث دقیقا دماغم فرم و پوست رنگ داشتم بهش هم زیادی شباهت و بودم تیلور عاشق من

 بود جاستین اهنگ اهنگ اون از بعد

 اه

 اه خورد بهم حالم چندش

 این عاشق خدا آی میکرد پخش رو یو فایوند فاینلی انریکه آهنگ داشت دیگه ی شبکه ی زدم

 ام آهنگ

 وبابا مامان ای خونه برم تا شدم آماده کلیپ اون کردن نگاه از بعد

 اونجاس آریانا مادر و پدر ی خونه بدونه آرمین بود ممکن چون اینجا اومدم این واسه من

 کردم روی پیاده خودم برام و شدم آماده

 زنگولید موبایلم یکدفعه راه توی

 بود صدف

 ها؟؟؟؟ ـ

 تربیت؟؟؟؟ بی چیه ها:صدف

 دارم کار بزن رو زرت شخصیت با بابا ـ

 زدم زنگ بهت بود رفته سر ام حوصله نداشتم باهات کاری من ـ

 میکی من از یادی میره سر ات حوصله وقتی که دربارم دلقک من مگه عوضی ـ

 آره ـ
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 منی از تر دلقک خودت تو چون میشی سرگرم آینه جلوی بر کوچولو خانوم خوب ـ

 بای رفتم من تسلیم بابا خوب ایش ـ

 بای بووس نگردی بر دیگه بری ـ

 بوست اون به نه نگردی بر بری اون به نه ـ

 بده پس رو بوسم اصال خفه ـ

 خودمه مال نمیدم پسش دیگه بابا برو ـ

 شدی ای عقده نکردن بوست اینقدر اوخی ـ

 ها میزنمت میام برقی انتر خفه ـ

 بیزن بیا ـ

 بای ندارم اترو حوصله اصال ارمی واای ـ

 بای بــــوووووس نشی ای عقده اینکه برای هم بوس این خلم زدی حرف من دل از ـ

 بای عوضی ـ

 کردم قطع رو گوشی و خندیدم

 خونه بودم رسیده کردم قطع وقتی

 نکردم ولش و زنگ رو گذاشتم رو دستم

 شد بلند اف اف تو از آریانا داد

 دار بر زنگ روی از رو دستت احمق ی دختره:آریانا

 بزن رو در بابا خوب ـ

 بردار رو دستت تو اول ـ

 بزن رو در تو اول نچ ـ
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 نمیزنم رو در نداری ور دستترو تا من ـ

 باال میام دیگه دقیقه 5 دارم هم کلید تازه...نمیدارم ور رو دستم منم نزن ـ

 میسوزه اف اف االن بابا نبودی تخس اینقدر که تو ارمی واای ـ

 زد رو در آریانا هم موقع همون داشتم ور رو دستم دلیل همین به میگه راست داره دیدم

 اتاقم تو رفتم دو با و خونه تو رفتم سریع

  نت سراغ رفتم و کردم قفل رو در کنم کل کل آریانا با نداشتم حوصله پون

 کردم روشن رو مبایلم نت

 مبایلم رو اومد پیغام سیل دفعه یک

 اییششش

 بود ش جزء هم آرمین

 فهمیدم اشتباه رو منظورت اخه کردم قاطی که ببخشید:بود نوشته

 :.............دادم جواب

 رسیدم بقیه به

 میکنی؟؟ کار چی عشقم:سامان

 حلقم تو گفتنت عشق ای

 ندادم رو جوابش

 (ها نی داداشم ودست اون این)جوون آرمین

 دوباره؟؟ بذاریم قرار میای ارمیال

 گذشته خوش بهش اینکه مث واه

 نه ـ
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 میکشت منو وگرنه بود افالین آوردم شانس

 کرده غلط

 بوووووووووووووووق پسره

 رسیدم ها پیغام همه به

 خوابیدم تخت رو خسته

 اومد اس صدای ک

 بخشیدی؟؟؟؟؟؟(:آریانا دوست)بود جونم آرمین

 اوهم

 میسی

 نداش قابلی

 میدونم

 رو پر بچه

 خودتی

 نداشتته ی عمه

 ندارم؟؟؟؟؟ عمه فهمیدی کجا ا تو

 دیگه دیگه

 دیگه بگووو

 شدم افالین نداشتم زدن حرف حوصله

 خوابیدم میومد خوابم

.......................................... 
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 بووود صبح 1 ساعت شدم بیدار خواب از

 خوابیدم قدر چ اووووووووووووووووووف

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 چت رفتم

 ها متحرک ی مرده این دادن پیغام قدر چه ااااااااااااااااای ااااااااااااااااااااااااا واااااااااااااااااااااااا

 بود آرمین همش اه

 رفتی؟؟؟؟ کجا

 .....................ـ

 نمیدی؟؟؟؟ ج چرا

 ......................ـ

 قهری؟؟؟؟

 .....................ـ

 چرا؟؟؟ اخه

 .......................ـ

 ارمیال؟؟؟؟

 ........................ـ

 آرام؟؟؟؟؟

 ......................ـ

 گلم؟؟؟؟؟؟

 .........................ـ
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 عشقم؟؟؟؟

 ........................ـ

 کجایی؟؟؟

 ..........................ـ

 کجایی؟؟؟؟ خانومی

 ..........................ـ

 بده ج من جون

 ..................................ـ

 بده ج بشه مرگت پیش آرمین

 ................................ـ

 خوابی؟؟؟؟؟؟؟

 ....................................ـ

 شد؟؟؟؟؟ خوب کردم غلط...................بگم باید قهری اگه

 ................................................ .......................ـ

 میکنم قهر منم ندی جواب اگه

 ....................................ـ

 ها؟؟؟؟؟ نمیدی رو جوابم چرا کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جانم ارمیال

 ................................................ ........................ـ

 کردم؟؟؟؟؟ ناراحتت

 .......................ـ
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 کردم غلط خوب گفتم

 ......................ـ

 بخشیدیم؟؟؟؟

 ....................ـ

 بودم؟؟؟؟؟ افالین ندیده مگه زده حرف قدر چه پسر این وای

 دادم جواب

 بودم خواب میدی پیغام هی چرا چته ـ

 نیستی قهر

 نه

 دارم ــــــــت دوســــــــــــــــــــــ

 شششش اییییییییییییییشششششششششش

 بذاریم؟؟؟؟؟ قرار بازم میای

 اره

 صبح 92 ساعت امروز پس

 ببری هم کالس منو باید فقط.......اوکی

 چشم

 میسی

 خواهش

  شدم افالین نداشتم حوصله

  داشتم تماس تا 5 دیدم ک
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 کردم بازش

 اووووووووووووووووووووووف

  بودن آرمین و آرشام

 بود قبلیم ی کنه پسر دوس ارشام

 بود خوشگلی پسر

 بود لوس اما

 ایش

 بود زده زنگ بار 0 آرشام

 بار 2 آرمین

 اییییییییییییییششششششششش

  تخت رو کردم شوت رو مبایلم

 بخورم غذا تا پایین رفتم

 اومد آریانا صدای

 میکنم خواهش:اریانا

 ...................................ـ

 دارم دوست من ـ

 ......................................ـ

 خاستگاریت بیام تا کن صحبت بابات با ـ

 ................................................ ..ـ

 چرا؟؟؟؟؟ ـ
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 ..............................................ـ

 شیوا خوام می رو تو فقط من ندارم کاری افتاده برات ک اتفاقی اون با من ـ

 مخم تو زدم

 شده شیوا عاشق داداشم

 مخت تو خاک ای

 بود دانشگاهیم هم شیوا

 نمیدونم رو االن البته قبال داشته رابطه پسر تا 2 یا0 و بود نحرفم دختره

 عاشقش نمیکردم فک اما میشکوفه گلش از گل بینتش می وقت هر خر آریانای این بودم دیده

 باشه

 ـــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــ اون در اونم

  ووووووف اوووووووووووووووووووووووو

 کردم نگاه رو یخچال رفتم

  داشتیم پیتزا

 اومد مامان صدا ک بخورمش و بشینم مبل رو رفتم هم بعد و پریدم باال پایین کمی حالی خوش با

 میزد؟؟؟؟؟؟؟ زنگ مبایلت ب داش هی بود کی ارمیال:مامان

 بود صدف.......... ـچیزه

 شدی؟؟؟؟؟؟؟ هول اینقدر چرا:مامان

 من؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بگم چی حاال وای ای

 زده زنگ بهت بود کی گفتی یوهو ترسیدم خوب ـ

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ نه خوشگلیه پسر:مامان
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 کردم نگاهش گنگ

 اس پسره این با دوستی منظورم:مامان

 فهمیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کجا ا مامان این اک

 اره:گفتم و پایین انداختم رو سرم

  گفت بهم آریانا:مامان

 بگی دروغ دیگه ک خوام نمی

 نداره اشکال

 باش خودت مراقب اما

 خوبیه پسر میگفت آریانا

 بخور رو غذات:گفت و زد لبخند ی

 بود؟؟ مامان این وای ای

 بهش؟؟؟؟ شد چی یهو باشم داشته پسر دوس ندارم حق من میگفت همیشه ک مامان

 بده صبر من ب خدایا

 ایش

  کردم روشن رو تلویزیون و نشستم مبل رو رفتم

 بابا و مامان ی خونه اومدم رسوند منو آرمین اینکه از بعد امروز

 ی حوصله یا دارم چیزا این و امتحان که مواقعی فقط میره سر ام حوصله خودم ی خونه تو چون

 خودم ی خونه میرم ندارم رو کسی

 اومد در منم جیغ و رفت برق دفعه یه که دهنم تو گذاشتم رو بعد پیتزای تکه
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 که کله تو زدم محکم مشت یه و کشیدم عمیقی نفس بعد تاریک جا همه کردم نگاه ورم و دور به

 چرخید مگس تا 2 ام کله دور کنم فک

 بخوابم تا باال رفتم و کردم کوفت رو پیتزا ی تیکه اون

 بزنم مسواک برم نداشتم هم حوصله

 صدا گل پسر شازده اتاق از همراهش و اومد برق که رفتم اتاقم در سمت به باال رفتم ها پله از

 اومد آهنگ

 کرد وجود ابراز بدنم تو دوباره هام کرم

 نبود کسی اما اتاق تو پریدم خر مث و در سمت رفتم

 دادم باال رو ام شونه

 میخورد تکون داشت و بود ویبره رو موبایلش

 شانس این به تف اه موبایلش سراغ رفتم فضول منم

 موبایلش داشت رمز

  کشیدم عمیق نفس یه

 میزدی چن موبایلت واسه بزنی خواستی می رمز یه اگه تو ارمیال

  9.0.2.1 حتما رمز خره خعلی آریانا چون اساسا اهااان

 بود غلط اما زدم رو 9.0.2.1 رمز

 9228دیگه داره دوس منو چون زده منو تولد تاریخ شاید خوووب

 نبود این نه اما زدم اینو

 9222زده رو خودش تاریخ شاید

 فهمیدم اهان نبود اینم
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 زده رو شیوا تولد تاریخ شاید

 زدم رو 9221

 شد باز

 میده ترجیع اون به منو آریانا یعنی

L 

 شد باز آریانا اتاق دستشویی در که میکردم فضولی داشتم

 میکنم فضولی دارم که دید منو و

 میکرد نیگاه اخم با

 الفرار و زدم ما مرگ مکش لبخند یه

 ...و خورد سر پام که فتم در سمت به

 افتاد زمین رو باکله من دیگه بله و

 گفتم و گرفت حرصم منم خندید بهم کنه بهم بیاد اینکه بجای هم خر آریانای این

 میرسه هم کردن گریه موقع بخند ـ

 شدی کی عاشق نگفتم مامان ب اگه

 کرد نگاه بهم و ماسید لبش رو خنده آریانا

 نمیاد شیوا از خوشش اصال مامان که میدونی: من

 دیگه نگو ارمیال:آریانا

 دوستم آرمین با من گفتی چرا تو ـ

 خوبه کردم غلط من ـ

 نگم هیچی مامان به میدم قول شرط یه به.... نه ـ
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 شرط؟ چه به ـ

 بشی من خر هفته یه اینکه شرط ب ـ

 بله؟؟ ـ

 بال و بله ـ

 نه؟ یا قبول

 نه که معلومه ـ

 میکنه رو ات کله مامان چون اس خونده ات فاتحه فردا پس خوب ـ

 قبول بابا باشه:زد داد آریانا که رفتم در سمت به

 یونجه؟؟؟ یا خوای می علف من خر خوب:گفتم و بغلش تو انداختم رو خودم ورفتم زدم لبخند یه

 میکنه وادار کارهایی چه به رو مللکت مانکن ببین:گف و کشید آهی یه آریانا

 مانکنی؟؟؟ تو مگه ها:گفتم و اوردم در شاخ

 دارن نیاز مانکن یه به میکنه کار که اونجایی گفت و زد زنگ آرمین امروز اره ـ

 اومد در شاخ تا 1 ام کله رو جمعا که اوردم در هم دیگه شاخ تا دو

 من ام ای ععجوبه عجب

 مانکنه؟؟؟ آرمین مگه:گفتم

 مانکنه هم داداشش تازه آره ـ

 مهاله خوشبتی همه این منو دروغ ـ

 نشناختی؟؟ رو آرمین جور چه میشناختی رو مرد های مانکن ی همه که تو ـ

 ایرانی نه دارم رو خارجی های مانکن آمار من خوب ـ

 بشه خرت مملکت این مانکن خوای می حاال خوب ـ
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 میشدی خرم باید بودی هم جمهور رئیس اگه حتی داداشمه مملکت مانکن این ها ببخشید ـ

 خواهرم شد این که کردم گناهی چه من خدایا:گفت و مخش تو زد آریانا

 هدایت راست راه ب رو تو تا فرستاده برات فرشته یه خدا اما کردنی گناه حال در همیشه که تو ـ

 کنه

 معصومه و پاک فرشته این هم قدر چه ـ

 بهتره تو از باشه چی هر فرشته این ـ

 ....منـ بر ـ

 گذاشتین سرتون رو رو خونه دیگه شید ساکت اه:گفت و زد داد و اتاق تو اومد اخم با مامان

 آریاناس این همش جون مامان:گفتم و کردم لوس رو خودم و کردم نگاه مامان آبی چشمای تو

 شد مانکن آریانا این مامان راسدی

 بخواب بگیر و خودت اتاق تو برو ارمیال........... درک به:مامان

 ام نی نی من کرده فک مامان این شششششششششششششششش ایییییییییییییییییییییییش

 نمیرم من ـ

 بیرون رفت اتاق از و بدرک:گف مامان

 ها شدی ضایع خوب:گفت آریانا

 خفه ـ

 اتاقت تو میری یا خوابی می اینجا ارمی حاال:آریانا

 کردم نگاه آریانا طالیی های رگه با خاکستری چشمای تو

 داشتم دوست رو چشمش رنگ خعلی

 بود قلمی دماغش
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بود من لب های مایه تو کم یک تقریبا هم لبش و

 بشه برابر چن جذابیتش میشد باعث که میذاشت ریش ته همیشه

 میخرد بودن مانکن درد به واقعا

 خارجیه های مانکن های مایه تو تقریبا

 بخوابم میرم داداشی نه ـ

 فهمیدی؟؟ میدی مامان به منو امار باشه آخرت بار فقط

 بخیر شب داداش خوشگل آره ـ

 فحش از پر دلی با خوش شب ـ

 الفرار و گفتم اینو

 گوشم تو گذاشتم آرمین آهنگ و گوشم تو گذاشتم رو هدفون و زدم مسواک رفتم

 بود قدیمی اهنگش این

 بخونه غمگین اهنگ که بود نکرده ولش دخترش دوس که بود زمانی مال

 بود شاد اهنگش

 جدید چه قدیمی چه دارم رو خارجی و ایرانی های اهنگ ی همه اصال من

 دیگه اهنگم بمب

 پایین باال بره دستا همه

 این با حاال بده برو

 بترکونه خوایم می موزیک

 بزنین جیغ حاال

 این پایه ما با اگه
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 باشو ما با پاشو یاال

 باهاشو باز و کن گوش رو موزیک

 باشیم هم با خوام می بگیم

 باشین من خود اهنگ با پس

 ماشین از پره هم در دم

 تنهاشی تو امشب نباید

 باشی من دور امشب تو میخوام میکنمو حال تو با که منم

 بمونم تو بی هرگز نمیشه

 جونم ب شده بسته تو جون

 میدونم اینو

 مهربونم ای

 میمیرم؟ تو بی

 هیچم تو بدون اره

 پیشم تو بمونی همیشه واسه خوام می

 بمونم تو بی هرگز نمیشه

 جونم به شده بسته تو جون

 میدونم اینو

 مهربونم ای

 میمیرم؟ تو بی

 هیچم تو بدون اره
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 پیشم تو بمونی همیشه واسه خوام می

 شدم خسته یا بریدم همه از همیشه

 شدم وابسته تو به مــن ولی

 خودم دست راه هسدی هم تو خوب

 بکنم واست خواستی کاری هر میتونم

 چی واسه دیوونه جون بگو پس

 چی همه میزون منی با وقتی

 نمیگن همه نباشی تو اگه

 کی واسه خونه می داره آرمین پس

 هرگز هرگز هرگز نمیشه

 بمونم بمونم بمونم تو بی

 بمونم تو بی هرگز نمیشه

 جونم به شده بسته تو جون

 کردم عوض رو اهنگ

 بعدی اهنگ زدم

 گذاشتم وسطش از

 ندیدم جایی هیچ تو مثل

 شدیدا تو به دارم عالقه

 جدیدم اف بی آرمینه بزن داد جا همه برو پس

 ندیدم جایی هیچ تو مثل
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 شدیدا تو به دارم عالقه

 جدیدم اف بی آرمینه بزن داد جا همه برو پس

 :میگه زنی یه حاال

 دارم دوست من ارمین ـ

 میدونم خوب ـ

 مونی می پیشم بگو ـ

 میمونم میدونی ـ

 من بدون ک بگو ـ

 تونم نمی ـ

 هی هی برم من اگه بگو ـ

 ـم دیــــــــــــووونـــــــ یـــــــــه ـ

 کردم عوضش نداشتم رو اهنگ این ی حوصله

 هی ای

 تتلو با آرمین غمیگن اهنگ رفت اینم

 ها تازگی دیدی منو

 پشت کم موهام افتاده خط پیشونیم که

 فحش از دوستام ی همه شدن خسته

 قفله و چرت ادم یه شدی

 زندگی این به تف

 بگو چیزی یه تو گف بهت حرفاش دلم
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بزور بگیره رو تو تونه نمی هیچی بگو

 ازم رو تو دیگه کنه جدا

 بگو چیزی یه داری دوس کی هر جون

 بگو چیزی یه

 بگو چیزی یه

 شم قانع بذا

 شم مانع رفتنت جلوی نتونم تا

 داغونم و خراب قدر چه نمیبینی مگه

 خواهشا نظار تنها منو وعضا این تو

 قیمتی چ به میری داری چرا بگو

 غیرتی تو رو بشه من مث بتونه که کیه

 بدی شرایط هر تو بکنه تا تو با یا

 ندی رو جوابش حتی معرفت بی توی وقت اون

 بگو چیزی یه

 نمیزنی حرف چرا

 میگیری فاصله چرا

 نمیزنی دست من به

 ببینم رو تو باید جا همه چرا

 نمیپری ازم دیگه نمیگفتی مگه

 شو رفتنی بسه زده رو دلت صدام
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 شو عصبی وضع خل من بیخیال

 شد عوضی منه دور که کسی هر بدون

 میشد عوض تو من بین حس این کاش

 زده رو تو دل صدام دیگه

 شو رفتنی بسه

 شو عصبی وضع خل من بیخیال

 شد عوضی منه ور دور که هرکسی بدون

 میشد عوض تو منو بین احساس این کاش

 شدم خسته چی همه از یبینی که نیستی

 شدم شکسته چقدر ببین رو ام قیافه

 کشیدم سختی قدر چه

 خوردم ضربه قدر چه

 مردم سرده من با رفتارت فهمیدم وقتی

 کشیدم بیداری صبح تا که شبایی چه

 کشیدم دیوار رو که عصبی هعای ناخن

 نمیکرد آرومم هم باز

 نداشت تاثیری روم

 برات نیس کسی ازمن تر عزیز میکردم فک

 المصب من با کردی کار چی ببین

 مستم یا گریه شده کارم شب هر



 
 

45 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 ردی ولم جوری چه دوستی اوج تو

 اصال ما بین نبود مشکلی وقتی

 دوریی یه تو

 پست ادم یه

 هس همه با که کسی یه شدی

 توبکن میخوای جوری هر باشه

 پست ادم یه یادمه این منم

 من درد چیه که میدونستی تو

 بزن حرف چیه بدبختیمون میدونستی تو

 اینقدرسردی من با چرا بگو

 من بعد کیه اون بگولعنتی

 ....ها صبح دیگه

 اه

 خوردید اعصابم

 گفت؟ حرص با اینو اینقدر نشد پاره گلوش تتلو این

 میخونه غمگین اهنگ آرمین چرا

 ایش

 دیگه برگرد برو دخترش دوس خوب

 کشت رو ما آرمین این

 نمیدم گوش اهنگ دیگه
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بخوابم بهتره

 خوابیدم و بستم رو چشمام

 شدم بیدار آریانا صدای با صبح

 کارم سر بریم هم با پاشو: آریانا

 آری کن ولم ایش ـ

  دیگه پاشو ـ

 اومد در جیغم و خرد ساعت به چشمم شدم بیدار خواب از اوه اه ایش با

 خری چه ـــــــــــاااااااااااا ـــــااااااااااااانــــــ آریــــــــــــــــــــــ ـ

 کار سر میره 2 ساعت

  ترافیک تو ساعت 9 هم بعد بشی آماده شما تا میکشه طول ساعت 9 گلم خواهر ـ

 برسیم موقع به تا کنیم حرکت زود باید پس میکنیم گیر

 دستشویی رفتم و گفتم ایش یه

 کردم نگاه خودم به آینه تو و شستم رو صورتم و دست

 بود افتاده هام شونه رو پریشون بود ألیر مدل که ام نما زرد طالیی بلند موهای

 کشیدم چشم خط انگار و بود شده رنگ پر سبز چشمم

 میزد قرمز به رو کمی هم لبم

 بود کرده آرایش انگار کل در

 دیگه خوشگلم

 کمدم سراغ رفتم و بیرون اومدم دستشویی از

 کردم باز رو کمدم در و خوندم فاتحه یه
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بیرون افتادن همه هام لباس کردم باز رو کمد در تا

 گفتم و کردم نچی نچ یه

 تربیت بی های لباس

 جاتون سر برین میتونین که خودتون ندارین پا یا دست خودتون مگه

 اوردم در رو سفیدم پالتوی

 مشکی لی شلوار با

 آوردم در هم رو سفیدم شال

 آوردم در بود سفید که هم رو سانتیم 1 پاشنه کفش

 خوشملم مشکی کیف با

 زدم مایع رنگ کم صورتی لب رژ یه اینه جلوی رفتم

 پوشیدم بود آویزون ازش دایره که خوشملم دایره گوشواره

 زدم ریمل و چشم خط و

 زدم رو گندمیش رنگ و آوردم در رو پودرم کرم

 میاد خعلی بهم گندمی رنگ

 شد تموم آرایشم

 نمیزنم وقت هیچ و نمیاد سایه و گونه روژ از خوشم اصال

 موهام رو گذاشتم رو آفتابیم عینک و صورتم جلوی انداختم رو موهام

 کردم نگاه خودم به

 شدم خوشگل چه بشن قربونم خاطرخواهام الهی

 شو مانکن بیا بگن بهم و ببینن منو تا برم ساختمون داخل آریانا با باشه یادم
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 شدم تر خوشگل مانکن صدتا از

 :گفت و کشید سوت و بیرون اومد آشپزخونه از آریانا که نشستم مبل رو پایین رفتم

 بیارن هم رو تو بدم پیشنهاد شدم مانکن وقتی باشه یادم ـ

 دارم دوس خعلی خوبی پیشنهاد وای ـ

 کنم؟ صحبت آرمین با خوای می ـ

 آره ـ

 کن صحبت خودت نمیکنم صحبت من ـ

 داداشمی تو میدونه آرمین آری راسدی ـ

 گفتم بهش بود زده زنگ بهم که دیروز آره ـ

 ـــــب عجـــــــــــــــــــــــ ـ

 میکنیم؟؟ صدات آرام ما گفتی تو ارمیال ـ

 آره ـ

 آرام چرا حاال ـ

 میاد اسم این از خوشم ـ

 هس هم خودم اسم مخفف تازه

 آهان ـ

 صبحانه بیا

 رفتم آشپزخونه سمت به شدم بلند جام از

 بریــــم:زدم جیغ و باال انداختم آدامس یه و خوردم شیر لیوان یه

 گذاشت مامان واسه یادداشت یه و بیرون اومد آشپزخونه از آریانا
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بخونمش تا رفتم بودم فضول چون منم

 :بود نوشته

 مامان سالم

 میگردیم بر زود جایی یه رفتیم ارمیال منو

 آریانا

 دادم تکون رو سرم

 باشه؟؟؟ بارش دومین این که شده ما دلواپس کی مامان آخه

 دیگه بیا آرمی:آریانا

 اومدم بوشه ـ

 کردیم حرکت و شدم آریانا مشکی ی پورشه سوار

 میکردم نگاه اطراف به همش راه توی

 میشدیم الهیه نزدیک داشتیم

 رو تلفنش و ایستاد بود ای طبقه 02ـ92 کنم فکر که لوکس و شیک خیلی آپارتمان یه جلوی آریانا

 زد زنگ یکی به و آورد در

 خونتونیم دم ما پایین بیا سالم:آریانا

 ............. ــ

 ارمیال منو ــ

 ..........ــ

 دیگه بیا آره ــ

 ............ــ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 منتظریم ــ

 .............ـ

 بود؟ کی:من

 آرمین:آریانا

 اینجاس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آرمین ی خونه ـ

 آره ــ

 !!!!!!عجب ـ

 کردم نگاه جلو به

 بشینم پشت برم میشم مجبور من و میشنه جلو میاد آرمین که میدونستم

 کنه مجبور کاری به منو بتونه کسی عمرا میشناسین که منو ولی

 بخوابم زدم رو خودم بشینم جلو اینکه برای

 بستم رو چشمم که اس دقیقه 5 کنم فک

 میشم آماده ارمین از تر زود من بخدا

 مگه میکنه کار چی داره

 بشین پشت بیا بگن و کنم باز رو چشمم من تا باشه نقششون ممکنه اما

 نمیکشن رو خودشون چیزا این واسه که همه پروفسور آخه

 انداختم دورورم به سریع نگاه یه چرخیدن بهانه به

 میکرد کار موبایلش با داشت آریانا

 اومد باالخره شازده به به:آریانا

 بشین عقب پاشو ارمیال



 
 

51 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بودم خواب مثال که کردم گرفته رو صدام

 مرگته؟؟؟ چه آری اه ـ

 کرد سالم بلند و نشست پشت اومد آرمین

 آرمین مخ تو زدم برگشتم بعد کشیدم خفیف جیغ یه

 بودم کرده تعمییر رو گوشم تازه من خره ـ

 اه

 :گفتم عصبی منم خنده زیر زدن آرمین و آریانا

 عایا؟؟؟؟ بود دار خنده حرفم ـ

 گلم آبجی نه:گف سرویسه دهنش بذاره سرم ب سر اگه میدونس که آریانا

 بشی قربونم الهی:گفتم و زدم لبخند

 خبر؟؟؟ چه آرمین خوب

 ندارین؟؟؟ احتیاج خانوم مانکن ب میگم

 نمکنیم پیدا خوبی کیس ولی داریم احتیاج:آرمین

 چغندرم اینجا من ببخشید ـ

 چغندر نسبت بال ـ

 پروفسور اخه من گفتم چی»چغندرم گل بنده چغندرید شما اخه....چغندر نسبت بال واقعا ـ

 «داره گل چغندر

 کردیم نگاه بیرون به و کردم سکوت منم نگفت چیزی دیگه آرمین

 نداین نیز خانوم مانکن یه به ببینم تا میکنم صحبت فروزان آقای با نشو ناراحت حاال میگم:آرمین

 بگی؟؟؟؟ خوای می خودت مرگ ـ



 
 

52 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 من؟؟؟؟ مرگ میگی که آوردم اه سر از رو جونم من مگه چیه خودت مرگ اهه ـ

 کردین پیدا جوب از رو جونتون شما نه اوه ـ

 نیاره کم و کنه کل کل باهات تونی نمی کسی میدونستی ـ

 اوره ـ

 حلقم تو نفست ب اعتماد اووووف ـ

 چندش اه ـ

 میکنین کل کل هی اه دیگه بسه اهه:آریانا

 بپیچم؟؟؟ کجا حاال آرمین

 برو مستقیم فعال:آرمین

 ها کنم زندگی کاری هیچ بدون تونم نمی من دقیقه 0 رفت سر ام حوصله

 فعالم بیش میگه راس آریانا

 گذاشتم رو آرمین کجایی شبا آهنگ و کردم روشن رو ضبط

 آهنگم این ـــــــــق عاشــــــــــــــــــــــ

 خوندم باهاش و کردم زیاد رو آهنگ

  میشی پا خواب از تازه تو و صبحه سر

 بانیشی و باعث تو و بیدارم من ولی

 بکنم فک تو به ساعته 01که

 کنم تکیه کی به نباشی اگه اینکه فکر

 دوشی زیر و خیسه موهات چی تو ولی

 یبپوشی همی دور تو که اینی فکر
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 گوشید به زده زنگ کی که میکنی چک که یا

 شی جور دیگه یکی با و بزنی تیک کدوم با

 رو بغض ببین بزن زل چشمام تو

 رو تخس من تو بودی دیده اینجوری حاال تا

 بشم داغون اینقدر بودی دیده تاحاال

 بشم آروم وری دری و قرص صدتا با

 چی تو ولی

 شمع نور کلی باید

 .....رو شب آخر

 زد رو بعدی آهنگ آریانا

 بوود تیلور آهنگ

I know you were trouble 

 داشتم دوست رو آهنگش این خعلی

 رو جنیفر قدیمی های آهنگ از یکی و کرد عوض رو آهنگ آرمین بخونم آهنگ این با خواستم تا

 بود Alive اسمش که ذاشت

 بود قشنگ خعلی آهنگ این

 میخونه آهنگه با هی دیگه بسه اه:  گفت آرمین بار این که بخونم باهاش خواستم دوباره

 بخونم بذا چیه مگه آه ـ

 نیس خوب صدات گلم:آریانا



 
 

54 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 یه براشون قشنگه صدام میگفتن بهم همه تومدرسه همیشه یادمه سرش تو زدم و گرفت حرصم

 بخونم آهنگ دس

 بخون بیا کردیم شوخی بابا:آریانا

 قهرم باهاتون من خونم نمی ـ

 دیگه بخون نشو لوس اه:آرمین

 نچ ـ

 بدرک نخون:آریانا

 تربیت بی ـ

 خودتی ـ

 ....... ی گوزینه شاسقول ـ

 نده ادامه زشته آرمی:آریانا

 دادم گوش علیشمس آهنگ آوردم در رو هدفنم و بستم رو چشمم و کردم اخم

 قشنگه هس چی هر ولی بود چی نمیدونم آهنگش اسم دادم گوش تهی آهنگ هم اون از بعد

 و یاس رفتن وقت آهنگ هم اون از بعد داد گوش رو تهی ی بده قول آهنگ هم آهنگ اون از بعد

 قشنگه خعلی که آمین

 میشنوی ارمیال:گفت و زد جیغ آریانا که میکرم حال داشتم

 :گفتم و اوردم در گوشم از رو هدفون

 چته؟؟؟؟ ها ـ

 دیگه پایین بیا:آریانا

 بزن منو بیا حاال خوب ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کار چی دارین پایین بیا که کرد اشاره شیشه به زد آرمین که توصورتم بزنه خواس جلو اومد آریانا

 میکنین

 میزدمت وگرنه اومد در جیغش آرمین که افسوس هی:آریانا

 بزنه منو تا میاد واقعا بزن بیامنو میگم وقتی س آریانا عادت همیشه این

 دیگه ماس داداش اینم

 نیاوردیم شانس خانواه از کنیم کار چه

 مسافرته همش که بابا از اون

 خوابه همش یا کاره سر همش که مامان از اینم

 ما داداش از اینم

 شدم پیاده و دادم تکون تاسف از رو سرم

 بریم خوب:آریانا

 کجاس؟؟ داداشت آرمین

 رفت دیشب:آرمین

 رفت؟؟؟؟ کجا:آریانا

 کانادا رفت کاری یه واسه:آرمین

 ام کانادا عاشق من وای ــ

 :گفت و خندید آرمین ولی کرد اخم آریانا

 کانادا میبرمت روزی یه خودم ـ

 دیگه تو حساب به ـ

 کنم حساب باید باز من باشه هم تو بحساب اگه داره فرقی چه ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 میدونی خودت خوبه:گفتم و زدم شیطانی لبخند

 کردم نگاه آریانا به

 چرا؟؟؟؟؟ اما بود کرده اخم

 دیگه خره

 خخخخخخخخخخخخخخخخخ

 شده غیرتی نکنه

 نمیاد بهش اصال اوخی

 شدیم خوشگل و شیک ساختمان یه وارد آریانا و آرمین با

 اینجا میای روزایی چه تو آرمین ـ

 زوج های روز:آرمین

 میاد؟؟؟ روزایی چه آریانا بعد ـ

 باشیم روز یه تو باهم که کنم کاری یه خوام می ـ

 خوفه اهان ـ

 رفت ویلی قیلی دلم که زد لبخند یه آرمین

 امروز شده خوشگل چه

 آفتابیش عینک سفید اسپورت کفش یه با بو پوشیده سفید لی شلوار یه با طوسی اسپورت کت یه

 سرش و بود گذاشنه من مث هم

 بود شده جیگر کل در

 باشه یکی ما با توهم کاری ساعت میکنم کاری یه بشه اگه:گف و زد بهم چشمک یه

 میسی ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بشم فدات ـ

 ایشااهلل ـ

 میاد دلت نامرد ای ـ

 یاد دلم چرا آره ـ

 داشت تعجب اومد نمی دلش اگه:آریانا

 بوسید رو لپم و زد لبخند یه

 عاشقانه چه به به:آرمین

 :گفت و آرمین ی کله تو زد آریانا

 باش داشته ادب یکم ـ

 نرفتی؟؟ آرتان ب چرا تو موندم من

 کیه؟ آرتان ـ

 دیگه آرمین داداش:آریانا

 آرتانه؟؟؟ داداشت اسم اه ـ

 اره:آرمین

 اون؟؟؟ یا بزرگتری تو اونوقت ـ

 هس هم تر خوشگل اون تازه تره بزرگ اون:آریانا

 ترم خوشگل من نخیر:آرمین

 نیستین من خوشگلی به اما دو هر هستین خوشگل خوب:آریانا
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کره روی های آدم ی همه از تر سر رو خود همیشه منم رفته من به هم ما داداش این خخخخخ

 و مامان چون بوده اینطوری ما ی خانواده ؛ نسل اندر جد اندر جدر کنم فک من اصال میبینم زمین

 میگیرن رو خودشون خعلی هم بابا

 آریانا گفتی تو رو سال جک ترین دار خنده:آرمین

 نگفتم رو ترین دار خنده هنوز بابا نه:آریانا

 اینه سال جک ترین دار خنده

 رادمنشه آرمین جهان پسر ترین زیبا

 مسخره:  آرمین

 خودتی:آریانا

 دیگه کنین بس اهه ـ

 کرد دعوا نباید اینجا فهمید کمش عقل این با خواهرت این بفرما:آرمین

 :گفتم و آرمین گردن رو زدم

 کمه خودت عقل تربیت بی ـ

 تسلیم من باشه:گفت و گردنش رو گذاشت رو دستش آرمین

 رفتیم ریاست دفتر طرف به و نگفتیم چیزی دیگه

 شد وارد و زد در آرمین

 تهرانی آریانا آقای از اینم جان نوید سالم:آرمین

 بود هخامنشی دوران مال که پارسیان بند گردن یه بود باز نافش رو تا لباسش که پسره اون

 داده باال خواصی حالت یه روبا مشکیش موهای و بود رنگ کم خاکستری هم چشمش بود گردنش

  بود

 داشت ای عضله و داشت ورزشکاری بدن
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بود کرده تر جذاب رو اش قیافه که بود گذاشته هم ریش ته یه

 بود جذابی بسیار و خوشتیپی و خوشگل مرد کل در

 داداش خوبی جان آریانا به به:نوید

 خوبین شما جان نوید مرسی:آریانا

 داداش ممنون:نوید

 شنیدم زیاد آرمین از رو تعریفت

 باشیم هم با خوبی همکار امیدوارم

 خانوم خوبه شما حال

 کنم معرفی رفت یادم راسدی:آرمین

 هستن خانوم ارمیال ایشون

 آریاناس خواهر

 بنده دختر دوست و

 زد چشمک یه واسم آرمین بعد

 رفت ویلی قیلی دلم دوباره

 جان آرمیال خوشبختم بله:نوید

 خوشوقتم منم ممنون ـ

 نداری؟؟ خانوم مانکن یه به نیاز نوید راسدی:آرمین

 میگردم خانوم مانکن یه دنبال دارم اتفاقا چرا:نوید

 میشناسی رو کسی

 باشم مناسب کار این واسه کنم فک و دارم شدن مانکن به زیادی ی عالقه من راستش بعله اووم ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 دارین خوبی اندام بعله اووم:نوید

 شما؟؟؟ چنده قدتون

 915 ـ

 بست داد قرار میشه هستین راضی اگه خوبه ـ

 نیس مشکلی داره رو شغل همین هم برادرتون تازه

 ببندیم داد قرار تونیم می

 باشه؟؟؟ هم با ما تایم میشه جان نوید:آرمین

 وایسا بشه کنم فک: نوید

  کرد ای ورقه یه به نگاهی یه نوید

 تونن می خانوم ارمیال اما تونه نمی که جان آریانا:نوید

 نیس گفتن خانوم به نیازی ارمیال بگین باشین راحت ـ

 کردم مسخره نکنه فک که زدم لبخند یه

 خوبه جان ارمیال چشم:نوید

 یس ـ

 کنیم پر گفت و داد بهمون برگه یه و زد لبخندی نوید

 بیرون اومدیم و دادیم نوید به کردیم پر رو برگه وقتی

 هستیم تایم یه تو هم با آرمین منو

 داره فرق ما با تایمش آریانا اما

 رفت و کرد خداحافظی ما با دلیل همین به بیمارستان میرفت باید االن آریانا

 بودم راحت دلیل همین به داشتم دانشگاه 99 ساعت که من
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بود ظهر 5 ساعت برداری عکس سر اومدم می باید که ساعتی

 کنم ناقصش که بیرون نیارم دیگه رو نازنینم ماشین شد قرار

 دنبالم میاد آرمین

 کجا؟؟؟ بریم عشقم خوب:آرمین

 ددر؟؟؟ ببری منو خوای می جوری چه نداری ماشین تو ـ

 آرمین میگن من به نباش نگران شما:آرمین

 بدم نشون بهت رو اتاقت بیا اول

  2 طبقه رفتیم هم با و دادم تکون رو سرم

 توه روی روب دقیقا من اتاق:  آرمین

 بابا ای ـ

 شدی؟ ناراحت ـ

 همچین ای ـ

 میکنم عوض رو اتاقم من بابا خوب خیل ـ

 سوخید براش دلم

 گف دلخور لهن یه با اینو

 کردم شوخی بابا ـ

 اتاقمه؟؟؟ این خوب

 بدن بهت رو اتاق بهترین گفتم آره ـ

 اینجاس؟؟ اتاقش هم داداشت راسدی آهان ـ

 داری؟ کار چی داداشم به تو: گفت و کرد اخم ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 میکنی اخم اینجوری چرا واه ـ

 باال بره عمومیم اطالعات خواستم فقط هیچی

 باال بره نکرده الزم ـ

 ـــــــــــــــــــــش ایـــــــــــــــــــــــ ـ

 میگردم بر اتاقم تو میرم من اتاقت کلید اینم ـ

 باشه ـ

 اتاقم سمت رفتم

 اینجاس داداشش اتاق بدونم خواستم چیه مگه اخالق بد چه ایش

 کشید سوت سرم که دادم تکون تاسف نشونه به رو سرم

 بود عالی اتاقم

 بود طالیی و مشکی رنگش که بزرگ اتاق یه

 طالیی ی کاناپه دس یه با شیک کامال مشکی میز یه

 بود مشکی طالیی دیواریش کاغذ رنگ

 داشت خونی هم موهام با طالیش رنگ

 بود میز کنار هم بزرگ مصنوعی های گلدون

 بود دیوار روی مرد و زن مانکن چندتا عکس و

 باشن ایرانی میخورد قیافشون به داشت هم حجاب بی اما بودن باحجاب ها زن بیشتر

 بودن خارجی شاید اما

 آرایش لوازم عالمه یه با بود آرایش میز اتاق طرف یه

 کردم نگاه رو خودم آرایش میز جلوی رفتم
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 من بودم خوشگل چقدر

 بودم مای محصوالت عاشق افتاد مای لب رژ به چشمم

 بود 922 لبه رژ شماره

 اومد می بهم خعلی رنگش این

 شدم خوشگل واقعا زدم اون از

 بود توش.... و شال و مانتو عالمه یه طرفش رفتم دیدم اتاق اونطرف کمد یه

 خوبه قدر چه اینجا عجب

 زدن در که نشستم میزم پشت

  بفرمایید ـ

 مانکن خانوم سالم:آرمین

 شدی خوشگل چه امروز بگم رفت یادم راستی

 بشی فدام:گفتم و براش زدم چشمک

 ایشاله:گف و کرد دراز آسمان سوی به رو دستش آرمین

 بریم؟؟؟: گفتم و زدم لبخند

 بریم ـ

 پارکینگ سمت بریم گف آرمین که بیرون اومدیم ساختمان از

 پارکینگ سمت رفتیم هم با

 رفت نوکمدادی ی زانتیا یه سمت به

 توه؟؟؟ ماشین ـ

 اره ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 داری ماشین تا چند ـ

 دانشگاه ببرم رو شما بعد و بزنیم دور یکم بریم زیادن ـ

 دانشگاه؟ برم باید میدونی کجا از ـ

 داری کالس گفتی دیشب و دانشجویی که اونجایی از ـ

 اهان ـ

 دانشگاه بریم راست یه خوب

 چشم روی ب ای ـ

 :گفت اصلی خیابون تو افتادیم وقتی و کرد روشن رو ماشین

 خواد نمی بستنی دلت جونم ارمی میگم ـ

 خنده زیر زد و گفت اینو

 بخندی نمک آب رو حناق ای

 تربیت بی

 میخواد دلم خیلی اتفاقا ـ

 واقعا؟؟:گفت و کرد نگام تعجب با

 دروغا پ ن ـ

 :گفت و کنار زد رو ماشین آرمین یکدفعه

 میام االن وایسا ـ

 کجا؟؟ ـ

 میام االن ـ

 نشست کنارم اومد پوفک و چیپس و بستی تا 0 با دقیقه 2 از وبعد مارکت سوپر توی رفت
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 خوای؟؟ نمی چیزی بستنی اینم بفرما: آرمین

 میخوام بستنی نگفتم منکه ـ

 میخواد دلم گفتی خودت ـ

 گفتم چیزی یه من حاال ـ

 گفتی؟؟ الکی یعنی ـ

 ....نمیخواســـ دلم زیاد اما نه که الکی الکیه ـ

 ساالرم بستنی ــــق عــــــــــــاشــــــــــ من

 من به بده رو قرمزه اون

 من به داد رو بستنی و زد جذاب لبخند یه آرمین

 بفرمایین:آرمین

 گلم میسی ـ

 زدم ازش گنده گاز یه و کردم بازش و گرفتم رو بستنی

 کنم احساس کامال رو طعمش تا بستم رو چشمم

 کرد زوم روم یکی کردم احساس خوردم رو گاز اون وقتی

 میکنه نگام داره لبخند با آرمین دیدم برگشتم

 ندیدی خوشگل چیه:گفت و زدم لبخند

 نه ـ

 زد رو دلش حرف واقعا که بود کسی اولین این خخخخخخخخخخ

 کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حرکت خوای نمی دادی قورتم خوب ـ

 بکنم خودم از دل نمیاد دلم ـ
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 افتادم جذاب خعلی عینکت ی شیشه تو

 شدم ضایع باحال عجب

 میدونستی روداری خعلی ـ

 میشه رو پر که معلومه باشه تو دوست هرکی خوب ـ

 ــــــــش ایـــــــــــــــــــــــ ـ

 میرسم دانشگاه به دیر االن کن حرکت

 چشم ـ

  ایستاد دانشگاه دم

  پایین کشید رو شیشه آرمین که رفتم راننده در سمت به و شدم پیاده

  میسی ـ

  نداشت قابلی:آرمین

  نری خودت ها دنبالت میام خودم

  اوکی ـ

  خوب؟؟؟؟؟؟ بیا خوشملت المبورگینی با فقط

  بیای؟؟؟ کالس دوستات پیش میخوای ـ

  نه یا میکنه پسند ببینم بیار رو ماشینت گفتم کنم پیدا ماشینت واسه مشتری میخوام پ ن پ ـ

  جوابی حاضر چقدر تو دختر وای ـ

  بشی قربونم ـ

  نکنه خدا ـ

  باشه هم خدات از ـ
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  دنبالم بیا 1 ساعت

  میخوری؟؟؟ غذا اینجا ـ

  خورم نمی اینجا غذا ی واسه کنی مهمونم میخوای اگه ـ

 ... مـــــــــ مهمون بابا باشه ـ

 : گفت میداد قرار مخاطب رو ما که اومد پسری یه صدای

  جووون ارمیال جدیدته پسر دوست به به ـ

  شدم رو به رو نیما شیطانی ی قیافه با که برگشتم

  بودم متنفر ازش

  میاد ازش بدم چون نکردم قبول ولی داد دوستی پیشنهاد بهم قبال

  میگرفتم؟؟؟ اجازه شما از باید ـ

  البته صد:نیما

  پرو ی پسره

  سابق؟ پسر دوست یا داداشم یا بابامی....سننه؟؟ رو تو ـ

  کیه؟؟؟ این ارمیال:گفت بفهمم فقط من که یواش آرمین

  متنفرم ازش که دانشگاه های بچه از یکی ـ

  نمیاد ازش خوشم اصال بشه حالیش که گفتم بلند صدای با اینو

 : گفت و شد پیدا ماشین از و کرد باز رو ماشین در آرمین

  فهمیدی؟؟؟ میزنی حرف ارمیال با اینطوری که باشه آخرت بار پسره ببین ـ

  بزنم حرف باهاش اینطوی دارم دوست نامزدمه چه تو به:نیما

  موند باز صدر علی غار ی اندازه دهنم
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  کنم نامزد غول این با خرم مگه من

  اومد نمی ازش خوشم من ولی ها نبود بد اش قیافه

  نداشت عضله اما بود بلند خعلی قدش

  بود روشن آبیه چشمش

  نازک لب با عقلبی دماغ

  اومد نمی ازش خوشم اصال

  طرفم برگشت ناباورانه آرمین

  عصبیه بود معلوم بود هم تو اخماش

  میگه دروغ داره بخدا آرمین ـ

  کرد نگاه نیما به اخم با آرمین

  بیرون بود زده گردنش رگ

  شده غیرتی بود معلوم

  فهمیدی میزنی تهمت کسی به باشه آخرت بار:گفت و نیما گوش تو زد یکی و رفت نیما سمت به

  آرمین سمت به کرد حمله و گفتن ناسزا به کرد شروع و خورد بر بهش نیما

 من مال آرمین حاال تا کی از آرمینم گفتم چی اوهع!بشه آرمینم حریف تونه می کرده فک نیما هه

  شد؟؟

  سوسکه آرمین مقابل در نیما میگفتیم داشتیم بگذریم

  نداره عضله هم ذره یه نیما ولی اس عضله همش آرمین

  اومد می خون دماغش از داشت کردم نگاه نیما به

  بود حقش
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 و کنم غش آخرش و بکشم جیغ بشه دعوا وقتی که نمیاد بازیا لوس این از خوشم اصال چون من

  میکردم حال داشتم و بودم وایساده گوشه یه ساکت بکشن و نازم بیان هم همه

  بفرما میاد خوششون قوی مردای از آبان متولیدن میگن که راسته

  میکنم کیف و میکنم آرمین نگاه دارم

  اومدن می طرفمون به داشتن همه کردم ورم دور به نگاه یه

  آرمین طرف رفتم نره آبروم اینکه برای

  میره آبروم االن بریم بیا آرمین ـ

  ماشین تو برو:گفت و کرد نگاهم اخم با آرمین

  بریم بیا نمیرم ـ

  برو گفتم:زد داد آرمین

  میزنی داد من زن سر رو باشه آخرت بار:گفت شیطانی لبخند یه با نیما

  کردم خیس رو شلوارم نیما بجای من که کرد اخم بدجور آرمین

 دماغش کنم فک بیرون زد بدجور دماغش از خون که نیما دماغ تو زد محکم مشت یه آرمین

  کنه عمل رو افسایدش دماغ این بره میشه باعث این نداره اشکال اما شکست

  کجه؟؟؟ هزاریت دو یا فهمیدی زنم میگی ارمیال به باشه آخرت بار:آرمین

  شده چی ارمی:گفت و کنارم اومد شیرین

  میکنی دعوا نیما با داره پسرم دوست که میبینی:گفتم ریلکس خیلی

  ریلکسی اینقدر تو بعد میکنه لهش داره پسرت دوست:شیرین

  کردم نیما به نگاه یه

  دیگه میمرد داشت میگفت راس
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  بسه دیگه پاشو عزیزم:آرمین طرف رفتم

  ماشین تو برو ارمیال:آرمین

  خواهــــ آرمین ـ

  آرمین خوشگل دماغ تو زد مشت یه و کرد استفاده سو آرمین پرتی حواس از نیما

  نیما صورت تو زدم کفشم پاشنه و شدم عصبی

  کردی خورد رو دماغش وحشی هووووووووی ـ

  آرمین طرف رفتم

  بریم بیا آرمین ـ

  میام االن ماشین تو برو تو ـ

  دانشگاه برم باید من ـ

  بری امروز نمیخواد ـ

  نگفتم چیزی بود عصبانی خیلی چون

  برم خوام می سننه رو تو میگفتم نبود عصبی اگه وگرنه

  میگیری تصمیم من واسه باشه آخرت بار

  دانشگاه نرم اومد نمی هم بدم البته

  بودم بخت بد میدید انتظامات این منو اگه نبود خوب زیاد هم ام وضع تازه

  ماشین سمت رفتم

  پیچید خودش به درد از نیما که شکمش تو انداخت لگد و نیما طرف رفت آرمین

  فهمیدی:زد داد و گفت نیما گوش تو چیزی یه آرمین

  داد تکون آره ی نشانه به رو سرش بود ترسیده خیلی که نیما
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  شد ماشین سوار اومد زد لبخندی آرمین

  بود کرده اخم و میداد فحش نیما به همش رانندگی هین در

  میکرد رانندگی زیاد سرعت با داشت

  جلویی ماشین به زد آرمین یکدفعه که میکردم حال داشتم و بود سرعت عاشق من

  کشید آرمین و کرد باز رو آرمین طرف در و شد پیاده ماشین از خشم با ماشین ی راننده

  شدم پیدا منم دیدم رو صحنه این وقتی

  عوضی کردی نابود رو ماشینم:راننده

  میگیرم رو حالت میزنی من به چرا دیگه میشی گیر جو میکنی بازی دختر

 ....  وقتی

  بردار سرم از دست میدم بهت برابر دو رو خصارت خرفت مردک شو خفه:آرمین

  بده خوب:راننده

  بگیر رو پول و آدرس این به بیا فردا بگیر رو کارتم این بیارم قبرستونی کدوم از پول االن:آرمین

  مانکنی؟؟؟ شما:راننده

  همسرم هم من هم بعله:آرمین

  عزیزم سوار ارمی:گفت بهم و گفت اینو

  همسرم هم و من هم گفتم که کنه کم رو مرده روی میخواد فهمیدم

  ایستاد پارک یه جلوی آرمین که شدیم ماشین سوار

  کردم بهش نگاه یه من

  اومد می خون دماغش از داشت

  گرفت رو دستم که دماغش رو بذارم خواستم آوردم در کیفم تو از دستمال
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  خندید می داشتم کردم نگاهش

  میخندی چرا ای دیوونه واقعا آرمین ـ

  باشه داشته رو هواش که باشه داشته رو یکی آدم که خوبیه حس چه ـ

 رو هات مزاحم حال و باشه قوی که باشی داشته رو یکی که خوبیه حس چه و:گفتم و زدم لبخند

  بگیره

  میاد خوششون خعلی قوی مردای از آبان متولیدن زنان میدونی

  عقربی پس اه:گفت و زد لبخند

  هستی؟؟؟ ماهی چه شما دیگه بله ـ

  مرداد ـ

  واقعا؟؟؟ ـ

  آره ـ

  نمیدونم رو ماهی مرداد مردای خصوصیات ـ

  تو مث یکی میاد خوششون قوی زنای از اونا خوب ـ

  زدم لبخند

  عجب ـ

 ماشین ی شیشه به یکی که عقب بده رو سرت که بگم خواستم و دماغش سمت بردم رو دستمال

  زد رو من سمت

 : گفت مرده که پایین دادم رو شیشه.اس شیشه پشت مردی یه دیدم برگشتم

  جلو؟؟ بدین کم یه رو ماشینتون میشه ببخشید ـ

 . جلو میبرمش االن حتما:آرمین
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 به دوباره که تمیز رو مماخش دوباره خواستم.برد جلو کمی رو ماشین آرمین.باال دادم رو شیشه

 . زدن شیشه

  هان جلف اون از دختر تا دو دیدم که برگشتم عصبانیت با

  پایین دادم رو شیشه

  بله ـ

  بگیرم عکس باهاتون میشه رادمنش آقای:جلفها دختر اون از یکی

  عزیزم هس اجازه:گفت و کرد نگاهم آرمین

  میدم اجازه من دارن گناه چون ولی نه کنم عمل دلم حرف به بخوام اگه ـ

  کرد باز منو سمت در اومد و شد پیاده ماشین از و زد لبخند آرمین

  میکنی؟؟ کار چی ـ

  بگیریم عکس باهم میخوام ـ

  چرا ـ

  مشهوری ادم یه تو چون ـ

  نمیشناسه منو کسی ولی ـ

  افته می ها روزنامه تو عکست دیگه روز چن مطمئنم من ـ

  میکنم قبول میکنی اصرار که حاال باشه ـ

  بگیرن عکس میتونین:  گفت دخترا اون به و زد لبخند یه بگیره پاچه آریانا مث آرمین اینکه بجای

  دماغت ارمین ـ

  کنم پاکش خودم اینه قسمت کنم فک عجب: گفت و خندید آرمین

  میکنم پاک من کردی فک چی پس ـ
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  شد دار خنداه خفن آرمین ای قیافه

  جلو بیا بابا شوخیدم ـ

  کردم پاک و دماغش رو گذاشتم رو دستمال

  میکرد نگاه چشمام به همش میکردم تمیز رو دماغش داشتم وقتی

 : گفت که دادم تکون چیه ی نشونه به رو سرم

  داری قشنگی چشمای:آرمین

  میدونم ـ

  وحشیه چشمات ـ

  وحشیه خودت چشم تربیت بی ـ

  جذابه چشمت اینه منظورم بابا ـ

  زیباس و جذاب که میدونستم حال هر در ولی جذابه بگی اول از انسان مث میمیری خوب ـ

 : گفت دخترا به و داد تکون سر آرمین

  داریم کار ما چون بگیریم بگیرین عکس میخوایین اگه دخترا خوب ـ

  بگیره عکس ازمون که گفتن میشد رد اونجا از که پسری یه به دخترا

  سرمون پشت هم دختر تا دو اون و بودیم ایستاده هم کنار آرمین منو

  بود جوون پسر یه گرفت عکس که کسی

  تیغیه جوجه مث موهاشون که ها گرفته برق همون از

  میکرد نگاه من به همش گرفتن عکس توی

  کردم آرمین به نگاه یه شد تموم گرفتنمون عکس که موقعی

  بیرون بود زده گردنش رگ دوباره
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  بریم آرمین ـ

  هستین باهم شماها اه:پسره اون

  مشکلیه؟؟ آره:آرمین

  همسرتونن ایشون ولی نه که مشکل ـ

  ان دخترم دوست نخیر ـ

  سننه رو تو

 رو بود دستش تو که کاغذ یه بعد بزنین زنگ خواستین اگه عرشیاس اسمم من خانوم خوب: پسره

  کرد حمله بهش و کرد پاره و گرفت رو کاغذ آرمین موقع همون که گرفت بطرفم

 در نظرشون که نخواستم بودن آرمین طرفدار و بودن اونجا جلف دختر تا دو اون که اونجایی از

 وقتی چون خودم طرف کشیدمش و آرمین طرف رفتم دلیل همین به بشه عوض آرمین مورد

 رو آرمین تونستم دلیل همین به شده زیاد موقع اون از زورم سازی بدن بودم رفته بودم نوجوان

  تونستم نمی نمیرفتم اگه وگرنه بدم تکون

  زشته بریم آرمین ـ

 ... بــــ نشون فکولی جوجه این به تا ماشین تو برو تو ارمی: آرمین

  اومد در جیغم من که آرمین صورت تو زد پسره اون موقع همون

 و شدم افتادمون خطر به آبروی بیخیال گرفت حرصم هم شدم زده جو هم زمین رو افتاد آرمین

  کردم حمله پسره به و زدم گره محکم رو شالم آورد در رو کفشم

  کنم فک البته بیارم رو دخلش تونستم می میرفتم تکواندو کالس چون

  شکمش تو زدم لگد و دماغش تو زدم ها مشت اون از یدونه

 پام با و کردم استفاده بود داده یادم ساینا ام خاله دختر که حرکتی و کشیدم رو موهاش هم بعد

  زمین رو انداختمش و پیچوندم رو پاش
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  شدم موفق خوب

  میکنن نیگاه منو دارن همه به به دیدم برگشتم

  شده قرمز صورتش عصبانیت شدت از هم آرمین و

  مکنین نگاه اینطوری چرا واه ـ

  بریم تا کن درس رو خودت ارمیال:آرمین

  باشه ـ

  میداد فحش داشت که اومد آرمین صدا که بپوشم رو کفشم تا رفتم

  میکنه دعوا پسره با داره دیدم گشتم بر

  کنه دعوا داره دوست چقدر این اووووووف

  ماشین سوار ببرمش تا گرفتم رو آرمین دست رفتم و کردم درس رو وضعم و سر

  ماشین تو برو گفتم بهت:گفت داد با و بیرون کشید دستم از رو دستش

  برقی انتر میزنه داد سرم چرا تربیت بی ایــــــــــــــــــــش ماشین سمت رفتم

  بخوره کتک بذار حقشه بیاد تا شدم منتظر و نسشتم ماشین تو رفتم

  نیومد آرمین اما بودم ماشین تو ای دقیقه چند

  کردم نگاه رو پشتم برگشتم

  نبود هم اونجا

  شدم پیدا ماشین از

  شد ناپدید کجا این خدا ای

  برم رو شانسم قربون اه

  صورتش بزنه آب تا دستشویی باشه رفته شاید
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  همینطوره قطعا آره

  میکردن نگام جوری یه همه راه توی دستشویی سمت رفتم

  دیگه ندیدن خوشگل ایش

  نمیخوای پسر دوست خوشگلم:گفت پسره یه که کردم اخم

  بیشعور تربیت بی

  صورتش تو میزنه آب داره آرمین دیدم که دستشویی سمت رفتم و دادم ادامه راهم به

  خوبی آرمین ـ

  کرد نگاه بهم اخم با و برگشت

  ترسیدم واقعا

  مردم بگیر منو مامان واای

 .... مـ تر جذاب میکنه اخم من مرگ ولی

  شد حس بی صورتم طرف یه کردم حس

  کشید تیر لبم صورتم رو گذاشتم رو دستم

  میاد خون لبم از داره شدم متوجه دهنم رو گذاشتم که رو دستم

  سرم رو گذاشتم رو دستم کردم ضعف احساس میاد خون داره فهمیدم که حاال

  میرفت گیج سرم

  دارم خونی بود کم من نه واای

  بیا بند مادرت جوون خون ای

  کرد نگاهم نگرانی با آرمین

  شدم عصبی دستش از
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  بووووووووق برقی انتر

  خوبی؟؟؟؟ ارمی:آرمین

 دست از رو خودش کنترل انسان میشه باعث که کردم بهش نگاهایی اون از و ندادم رو جوابش

  رفتم خیابون طرف به و بیرون اومدم دستشویی از بده

  اومد می سرم پشت داشت همش آرمین

  نمیشد سانتیم 1 پاشنه کفش با اما ام بدو میکردم سعی

  زد بوق برام ماشین یه که شم رد خیابون از خواستم

  دکتر ببرمت باال بیا شده زخم لبت کوچولو:گفت و پایین داد رو ماشین ی شیشه راننده

  کرد نگاه آرمین به

  طرفم اومد می داشت

 .. حرکــ بدو:گفتم و شدم پسره ماشین سوار سریع

 و شد پیدا ازماشین پسره بیرون کشید منو آرمین و شد باز طرفم در بود نشده کامل حرفم هنوز

  میکنی کار چی هی:گفت

  چه تو به:  آرمین

  از منو زن ها پرویی خیلی ببین:پسره

  شد شما زن من زن حاال تا کی از چی:گفت و حرفش تو زد آرمین

  رفت و شد ماشین سوار و شد اشتباه ببخشید:گفت بود ترسیده که پسره

  آرمین موندم من فقط حاال

  میترسم این از من شدم بخت بد حسین یا

  بودم نترسیده اندازه این به حاال تا
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  ترسیدم االن از بیشتر دارم پسرم دوست من که فهمیدن بابام و مامان وقتی نگم دروغم نه نه

  زدم زل آرمین چشم تو

  کردی؟؟ اخم چرا چیه ها ـ

  فهمیدی میشی غریبه مرد یه ماشین سوار باشه آخرت بار:آرمین

  برو اینجا از هم حاال فهمیدم آره ـ

  نمیرم جایی تو بدون من ـ

  نشم ای غریبه مرد هیچ ماشین سوار گفتی خودت ـ

 زنتم من میگی باشه هم آخرت بار ی غریبه هم تو چون بشم تو ماشین سوار خوام نمی منم

  فهمیدی؟؟

  کنم زندگی تو با که خلم من مگه

  میرسه کاری کت به کار بذاری سرم ب سر اگه ندارم کل کل حوصله ارمیال ببین:آرمین

 .. کتــ میرسی کی هر به داری زدن کتک و دعوا به زیادی ی عالقه میبینم ـ

  صورتم تو زد دوباره

  بود ناک درد قدر چه مامان اخ

  اومد در اشکم که گرفت درد صورتم اینقدر

  میزنه من که کیه کرده فک این خدا ای

  گرفتی اشتباه بکس کیسه با منو کنم فک ببین:کردم نگاهش اخم با

  که؟؟؟ ملتفتی نشه پیدات من ور و دور با هم دیگه

  بود پارکِ ور اون که تلفنی تاکسی یه سمت به رفتم و گفتم اینو

  نکردم نگاه هم سرم پشت به
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  میخورد بهم ازش حالم دیگه

  شدم تلفنیه تاکسی وارد و کردم پاک رو اشکم

  زعفرونیه برم میخوام بدین من به ماشین یه لطفا آقا سالم ـ

  رفت و گفت ای باشه یه مرده

  میام االن بشین ای نقره سمند اون سوار خانوم:گفت سالی میان مرد یه دقیقه 9 از بعد

  میکنه نگاه من به داره و وایساده اونجا هنوز آرمین دیدم که ماشین سمت رفتم

  شدم سوار و ندادم اهمیتی بهش

  ماشین سقف به خورد ام کله من و انداز دست رو رفت راننده یکدفعه که بستم رو چشمم راه تو

  راننده ای لعنت پدرت بر اخ

  انداز دست رو میزنی کوری مگه

  رفتم فرو فکر به و بستم رو چشمم دوباره

  صورتم تو زد بار 0 پرو ی پسره

  برقی انتر

  میکنه درد لپم چقدر شد جمع چشمم تو اشک

  کردی ناکار رو صورتم زدی که بشکنه دستت انشااهلل

  خونه دم رسیدم دقیقه 02 از بعد

  گذاشتم جا آرمین ماشین تو رو کیفم که افتاد یادم تازه

 این تو میرم االن من گذاشتم جا دوستم ماشین توی رو کیفم افتاد یادم االن من آقا ببخشید ـ

  میارم رو شما پول آپارتمان

  شدم پیدا ماشین از من و داد تکون سری راننده
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  آپارتمانم در به رسیدم و باال رفتم

  ها وقت بعضی البته ببرم باخودم رو کلید میره یادم و پرتم هواس خیلی چون من اساسا

  میکنم قایم کلید یه جایی یه

  کردم باز در و آوردم در رو کلیدم مخفی جای اون از

  پایین رفتم و آوردم در پول ام دیگه پول کیف یه توی از

  خودتون برای خواهی معذرت عنوان به هم باقیش بفرمایید کشید طول اگه ببخشید ـ

  خانوم ممنون ـ

  نگهدار خدا میکنم خواهش ـ

  خداحافظ ـ

  آسانسور تو رفتم

  کردم نگاه خودم به آسانسور ی آینه تو از

  بود شده قرمز صورتم

  بود شده کبود هم خوشحالتم لب

  ایستاد آسانسور

  آپارتمانم تو رفتم و بیرون اومدم آسانسور از

  کشیدم دراز تخت رو

  پالتومه یا مانتوم جیب تو همیشه موبایلم که اینه خوبم های عادت از یکی

  آوردم در رو موبایلم و جیبم تو کدم دست

  دادم آریانا به اس یه

  میمونم خودم آپارتمان تو امشب من جون آری سلوم ـ
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  نیستم دسترس در هم سیمکارتم این با

  دردسترسم اولیم سیمکارت اون با

  نده رو ام خط اون ی شماره هم کسی به

  بای میسی

  موبایلم تو انداختم رو هام خط از یکی و کردم خاموش رو موبایلم

  حموم برم گرفتم تصمیم نبود خوب اصال حالم

  خوابیدم و کشیدن دراز وان تو و حموم رفتم

  رفت بین از خستگیم تمام کردم حس کردم باز رو چشمام وقتی

  بیرون اومدم و کردم شور گربه رو خودم

  بود 2:22 ساعت به به

  "شو" برم تا شدم آمده سرعت با

  سفید و مشکی کیف با پوشیدم قرمز شال و قرمز ساپورت یه با مشکی پالتوی یه

  مشکی عروسکی کفش یه با

  کردم مالیم آرایش یه

  چشم خط و ریمل یه با قرمزه و ای قهوه بین رنگش که زدم مای 929 ی شماره لب رژ یه

  شدم آسانسور سوار و داشتم ور رو ماشینم کلید

  میکرد درد سرم هم یکم بود پریده رنگم کردم نگاه خود به آسانسور توی

  خوردم سرما کنم فک

  رفتم خوشگلم ی سانتافه طرف به و بیرون اومدم آسانسور از

 ********************************** 
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  بود باز درش کردم نگاه ساختمان به رسیدم وقتی

  باشه؟؟ بسته میخوای اسکل خوب

  کل عقل

  کردم پارک پارکینگ تو رو ماشین

  ساختمان تو رفتم و شدم پیاده ماشین از

  رفتم نوید اتاق سمت به

  در به بود چسبونده رو گوشش بود وایساده نوید اتاق کنار منشی

  ببینم رو فروزان آقای میشه ببخشید خانوم ـ

 : گفت و میزش سمت رفت و کرد نگاهم سریع بود ترسیده که دختره

  دارن جلسه ایشون ـ

  هستم تهرانی من خوب خیل ـ

 .. جدیـ کارمند

  میحرفید نوید با داشت که شد نمایان آرمین گودزیالیی هیکل و شد باز نوید اتاق در

 .. بگو و بهش برسون سالم حال هر در:نوید

  ها اومدی دیر ساعت 0 جون ارمیال به به:گفت و دید منو یکدفعه

  اینجا بیا باید که رفت یادم دیگه بیرون رفتیم دوستام با ببخشید ـ

  نداره اشکال:نوید

  ممنون:گفتم و زدم لبخندی

  جون ارمیال داشت قابلی:نوید

  بود کرده اخم که شد کشیده آرمین سمت به نگاهم و زدم لبخندی
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  غیرتیه حد از زیاد آرمین این بشه دعوا دوباره نخواستم چون کردم جور و جمع رو خودم

  برم؟؟ باس کجا االن من جون نوید خوب ـ

  هستی مشتی داش خودم مث میاد خوشم:نوید

  شوما چاکر ـ

  میکنه راهنماییت آرمین....گریم اتاق برین آرمین با: گفت و زد لبخندی

  ها نره یادت گفتم که چیزایی جان آرمین

  کردی کچلم بابا باشه:آرمین

  داری مو که تو اه.....ببینم:نوید

  زدم جذابی و مهربون لبخند

  خودم مث چلی خل و شوخ نوید دارم دوست اینتو ـ

  شوما چاکر خودت قول به:نوید

  بریم شد تموم کارتون اگه رادمنش آقای:گفتم و زدم لبخند

  نبودین؟ هم پسر دوست و دختر دوست شما مگه:گفت و کرد نگاه آرمین به نوید

  حرفش تو پریدم من که بزنه حرفی تا کرد باز دهان و کشید موهاش تو دستی آرمین

  نیستیم دیگه االن بودین میگین هم خودتون خوبه ـ

  شدم ناراحت عجب:گفت و زد برق نوید چشم

  ناراحته قدر چه پسر این آخی

  ناراحته این بس از ناراحتم براش من اصال

  میکنه سکته االن

  شدم ناراحت عجب میگه بعد میزنه خوشحالی از برق چشمش پرو ی پسره
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  بریم ما خوب ـ

  رادمنش؟؟؟ آقای بریم

  بریم:آرمین

  بای:نوید

  زیاد زد ـ

  زدم چشمک براش بعد

  زد چشمک یه هم نوید

  بود شده قرمز قرمز عصبانیت شدت از آرمین به خورد چشمم

  فعال:گفت میزد مج توش خشم که صدایی با آرمین

  دارم کارت دفترم بیا کارت اتمام از بعد ارمیال....بای:نوید

  الفرار و گفتم ای باشه

  نوید بجون بپره آرمین بود ممکن لحظه هر چون

  پیشم اومد سریع آرمین که وایسادم منتظر بیرون

  میکرد نگام داشت بدجور ایستاد قلبم

  میکنی؟ نگاه اینطوری چرا چیه ها ـ

  برو فقط ارمیال:آرمین

  نکن کار اینجا خواهشا فردا از

  برو اینجا از تو ناراحتی نمیگرم دستور تو از من ـ

  میزنی الس پسرا ی همه با چرا تو لعنتی د ـ

  میکنی تکلیف تایین من برای که شوهرم یا بابام یا داداشمی چه تو به ـ
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  نداره ربطی هم تو به میکنم بخوام هرکاری

  نداره ربطی من به پس ـ

  بیرون بکش من زندگی از رو پات نداره ـآره

  آره؟ دیگه نفر یه با دوباره بعد میشی جدا ازش بعد پسری یه با روز 0 دیگه اینه کارت ـ

  داری مشکلی آره ـ

  بگیرم اجازه تو از میخوای نکنه

 ..... که من حیف من حیف بگم باید فقط ـ

  اتاقی یه سمت به رفت و خورد رو حرفش

  بخدا داره درگیری خود پسره این واه

  رفت که اتاقی سمت به رفتم

  اونجا رفتم گریم بود زده روش

  انجا خبره چه به به

 یا دخترن نبود معلوم که کسایی یه و بودن نشسته صندلی رو خوشگل پسرای و دختر عالمه یه

  بود کلشون باال پسر

  جدید همکاران شما خدمت میکنم عرض سلوم:گفتم یه و زدم لبخندی

  شما جدید خوشمل همکار هستم تهرانی ارمیال بنده

  کردن معرفی رو خودشون و زدن لبخند یه پسرا

 کم یک بود آشنا اش چهره میکرد نگاهم داشت طوری همون شدم وارد وقتی از که بود پسری یه

  کردم نگاهش دقیق

  عالم خاک ای
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  وحیده که این

  بود مانکن که بود چتم دوستای از یکی وحید

  عاشقمه میگفت و

  جان وحید بر سالم ـ

  مانکنی میبندی خالی میکردم فک

 هم عکسه از میکنم نگاه که حاال و خودتی عکسه اون که میبستی خالی میکردم فک منم:وحید

  تری خوشگل

  میدونم ـ

  بشینم؟؟؟ باید کجا من محترم دوستان خوب

 اونجا عزیزم:گفت لوسی صدای یه با و اومد پسر یا دختر بفهمی نمیتونی که اونایی از پسره یه

  بشین

  گلم باشه:گفتم خودش مث

  پسره اون حتی خندیدن همه که

  فرهاده من اسم باحالی خیلی تو دختر وای:پسره اون

  نبود خودم کردن معرفی به نیازی البته کردم معرفی رو خودم که منم ـ

  میشناسین منو همتون که دونم می

  نمکی گلوی:فرهاد

  برف ی گله خودته از نمکی گلوی ـ

  آبانی؟ متولد:گفت و زد لبخند

  فهمیدی کجا ا اوره ـ
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  هاس آبانی خصوصیات این میزنی حرف کنایه و نیش با که اونجایی از:فرهاد

  هس هم بودن جذاب آبانی خصوصیات از دیگه یکی البته ـ

  میگه راست اینو:گفت بود ناز و جذاب خیلی و بود طرالن اسمش که آبی چشم دختر یه

  هستی؟؟ آبانی هم تو جونم طرالن ـ

  شم فدات آره ـ

  ایشااهلل ـ

  پررو:گفت و خندید

  دیگه کن خوشگل هم منو بدو فری....شوما چاکر ـ

  باشی ساکت بتونی دقیقه یه تو که دارم شک من:گفت و خندید فرهاد

  غلطه کامال ـ

  نزنم حرف ساعت 95 تونستم حاال تا من

  بودم ساعتخواب 95 البته

  بود کرده اخم بدجور که آرمین بجز خندیدن همه که زدم دار خنده لبخندِ

  سنگینه خیلی نگاهات:گفت شد من نگاه ی متوجه وقتی

  توه؟؟؟؟ وزن مثل ـ

  شد کنف بدجور

  خندیدن همه

 شدیم آشنا هم با قبال چت تو منوارمی جوابه حاظر خیلی ارمی این که کرده ثابت تجربه:وحید

  میکرد ضایع رو همه روم تو میرفتیم وقتی

  ام همه به متعلق من میکنم خواهش ـ
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  تره؟؟؟ جواب حاظر من از گفت میشه:طرالن

  صد در صد:وحید

  عجب:طرالن

 که باره اولین برای:گفت بود جذاب عجبی خیلی طرز یه به و بود آسمان اسمش که دخترا از یکی

  داره وجود طرالن از تر جواب حاظر بگه یکی میشنوم

  کردین تعریف ازم اینقدر شدم آب بسه دیگه حاال خوب ـ

  خجالت و توه: وحید

  خجال و تو پس ن ـ

 : دادم ادامه مشکوک حالت یه با بعد

  کیه؟؟؟ خجالت ببینم وایسا اصال ـ

  جدیدم دختر دوست ـ

  رو قشنگه دست بزن مبارکه اه ـ

  خندیدن همه

  دیگه بیا رفتی کجا فــــــــــــــری ـ

  اومد چشم به ای:فرهاد

  شده چی لبت ارمی وای: گفت و سرش تو زد و کرد پاک رو رژم و طرفم اومد فرهاد

 : گفتم و کردم آرمین به آمیزی تمسخر نگاه یه

  شد اینجوری جایی یه به خورده ـ

 کلی و پوشیدم قرمز خوشگل خیلی مانتوی یه شد تموم من کار باالخره بازی مسخره کلی از بعد

  انداختم عکس
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  تمومید کارم و گرفتمن ازم تایی چند هم روسری مدل

  گریم اتاق تو رفتیم همه دوباره عکسا شدن تموم از بعد

  شد صمیمیم خیلی دوست طرالن

  شد دوست باهم هم سپیده اسم به هم دیگه دختر یه

  شد دوستم بازم اما گیره گوشه کمی آسمان

  غزل اما

  قورباغه مال مثل درشت تیره ای قهوه چشم و باریک لب با سبزه دختر یه

  نبود خوشگل اصال

  نیومد ازش خوشم اصال

  میچسبوند پسرا به رو خودش جوربی یه

  کرده عمل خیلی طرالن

 رو دماغش و کاشته گونه تره خوشگل من لب البته کرده خوشگلش خیلی و کرده عمل رو لبش

  کرده عمل ناز خیلی

  نازه خیلی دماغش

  االن نمیاد بدم طرالن از اصال اما اومد می بدم ها آبی چشم از همیشه من آبیه چشمش

  خوشگل ای نسکافه پوست با داره گردی تقریبا ی چونه

  ناز لخت مشکی موی با

  آسمان اما و

  کرده عمل رو دماغش فقط اون

  زده مختلف های رنگ مش با که مشکی موی با گرد تقریبا صورت با داره جذابی ای قهوه چشم
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  شده رعایت کامال حجابش ولی

  دیدم رو موهاش میکردم انتخاب رو ها روسری داشتم وقتی من

  تره خوشگل طرالن البته خوشگله خیلی کل در ناز دماغ و نازک لب

  سبز و خاکستری و آبی چشم و متناسب دماغ و نازک لب و گرد کامال صورتی سپیده اما و

  خواص چشمش رنگ

  میزنه ای قهوه به بیشتر که طالیی رنگ یه جالب رنگ یه کرده رنگ رو موهاش

  خودمم اینا از تر خوشگل اما خوشگله اونم

  دارین؟؟ ماشین سپیده آسمان طرالن دیگه میرم من بچ برو خوب ـ

  ببر رو طرالن تو یکیه هم با سپیده منو مسیر و دارم ماشین من:آسمان

  بریم پاشو طری اوکی ـ

  زد لب رژ و ایستاد اینه جلوی میام االن وایسا:طرالن

  بیام منم بذا میکنی آرایش تنها تنها نامرد ای ـ

  اومد می بهم بود روشن صورتی رنگش زدم باهاش و داشتم ور نشان و نام بی لب رژ یه

  زدم گنده ی عطسه یه موقع همون که گذاشتم کنار رو لب رژ

  دهنم تو اومد حلقم

  شدم مریض کنم فک مردم اخ اخ ـ

  حقته:طرالن

  ممنون ـ

  خواهش ـ

  بریم بیا ماشین تو نیستیم معلوم شبه بخدا بابا.......دیگه بریم بیا دراز زبون خوب ـ
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  بریم اومدم:طری

  شد پیدا محل بی خروس ی کله و سر موقع همون که پارکینگ تو رفتیم باهم

  داری ماشین ارمی:آرمین

  رادمنش آقای بدم جواب شما به باید نکنم ـفک

  شدم ماشین سوار و گفتم اینو

  شه سوار که زدم بوق طری برای

  ماشین تو اومد و داد تکون رو سرش

  داشت؟؟ کارت چی چته ـ

  هیچی:طری

  عاشقشی؟؟ نکنه ببینم ـ

  کی عاشق:طری

  میگم رو آرمین نکن خر رو ـخودت

  همچین ای ـ

  امروز تا بود پسرم دوست ـ

  ـواقعا؟

  باشم باهاش نمیخوام گفتم بهش آره ـ

  چرا؟ آخه ـ

  میگم بهت هستی صمیمیم دوست چون اما شخصیه دلیلش ـ

  شدیم دوست هم با دیروز آرمین منو

  شدین؟ جدا هم از فرداش بعد شدین دوست دیروز:طرالن
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  آره ـ

  عجیبی خیلی واقعا تو ـ

  ام متفاوت من.....  گفتم من خوب ـ

  بده ادامه خوب ـ

 بستنی و دیدیم رو هم و گذاشتیم قرار و شدیم دوست هم با دیروز اهان بودم کجا وایسا باشه ـ

  خندیدیم هم با کلی و خوردیم

 خود به و مانکنه آرمین که گفت داداشم آریانا موقع همون که ببینیم رو امروزهم شد قرار دیشب

  بشه مانکن که شده پیشنهاد هم آریانا

 با و داد قرار برای اومدیم بعد آرمین دنبال رفتیم هم با آورد خودش با منو و کرد قبول هم آریانا

  بستن داد قرار هم من

  داره فرق ساعتش داداشم آریانا اما ساعتیم یه تو آرمین منو

 ... بیمارستان بره شد مجبور آریانا

  افتاد؟؟ داداشت واسه اتفاقی واه:طرالن

  میگذرونه بیمارستان تو رو طرحش داره من خره داداش بابا نه ـ

  آهان ـ

  بدم؟ ـادامه

  بفرمایید ـ

 بعد و نهار بریم هم با دانشگاه از بعد و دانشگاه ببره منو آرمین شد قرار و بیمارستان رفت آریانا ـ

  "شو" بیاییم

 و بود داده بهم دوستی پیشنهاد قبال که دانشگاه پسرای از یکی دانشگاه میرفتم داشتم وقتی اما

  کرد ناکارش زد و شد غیرتی آرمین که کرد کل کل آرمین جلوی من با و اومد نکردم قبول من
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  کردم قبول خواسته خدا از منم بشم دانشگاه بیخیال امروز یه گفت آرمین هم بعد

 منو آرمین که بگیرن عکس باهاش خواستن و شناختن رو آرمین دختر تا 0 که پارک رفتیم بعد

 اون به هس ها گرفته برق پسر این از یکی به ها تادختر 0 اون بگیرم عکس باهاشون کرد مجبور

 آرمین جلوی آخرش هم بعد و میکرد نگاه هی میگرفت عکس داشت وقتی بگیر عکس بیا گفتن

 زد مشت یه پسره اون ماشین تو ببرم آرمین خواستم وقتی شد گیر در این با آرمین و شماره بهم

  کردم پیاده روش رو هام تکنیک از تا چن شدم غیرتی منم آرمین صورت تو

 اش بقیه گرفت درد سرت دیگه خوب ؛ ماشین تو برم زد داد سرم رو و شد عصبانی هم آرمین

  فردا پس برای

  بیایی باید دربند بریم هم با قراره ها بچه ی همه ما فردا تازه بگی باید خفه: طرالن

  نگفت چیزی من به که کسی ـ

  غذا برای بیرون میریم گرفتیم عکس اینکه از بعد همیشه ماست کار این رفته ـیادشون

  باوشه آهان ـ

  اش ادامه خوب ـ

 پیدا ماشین از نمیاد آرمین دیدم وایسادم منتظر چی هر بعد ماشین تو رفتم من خوب.. ایش ـ

  بزنه پوکش ی کله به آبی یه دستشویی رفته شاید گفتم نیس دیدم و شدم

 زخم لبم و لبم به کرد گیر بود دستش ساعت چون بعد گوشم تو زد یکی دستشویی رفتم وقتی

  شد

 دستم آرمین که میشدم سوار داشتم ایستاد جلوم ماشین که خیابون سمت رفتم و کردم قهر منم

  الفرار پسره باالخره و کرد کل کل پسره با و کشید رو

  شد فرت بود ما بین چی هر گفتم بهش منم گوشم تو زد هم دیگه یکی آرمین آقا این هم بعد

  شد تموم

  شدی بکسش کیسه دختر وااای ـ
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  گرفتی اشتباه بکس کیسه با منو گفتم گفتم بهش آره ـ

  گفت؟ چی اون بعد ـ

  مدته کوتاه من ی حافظه....نیس یادم ـ

  هستی ماهی مگه ـ

  تو مث ام گلی ماهی آره ـ

  پررو ـ

  بپیچم کجا خوب ـ

  ماس ی خونه این همینجاس اه ـ

  هممون دنبال بیا تو فردا

 .... مشکـ سنگ نمای با ویالیس خونه اون ما خونه

 تا شیشه به میزد رو خودش هی و زد داد و شیشه جلوی اومد ها دیونه این مث نفر یه دفعه یه

  بشکونه رو شیشه

  میزد جیغ داشت طرالن

  میکردم نگاش هی داشتم من ولی

  نیاوردم خودم روی به ولی ها بودم ترسیده یکم

  بیارم درش پا از حرکت 0 با تونم می کارم ورزش من تازه نمیشکنه و محکمه ماشینم شیشه

 گودزیالیی هیکل که میکوبید شیشه به رو خودش داشت مرده اون و میزد جیغ طرالن هنوز

  شد نمایان مرده پشت آرمین

  شه خفه که کردم اشاره طرالن به

  میزد جیغ و نمیکرد باز رو چشمش طرالن ولی
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  اه دیگه شو خفه طرالن اهه:زدم داد

  میزنی جیغ داری هی

  بده نجاتمون اومده عشقت

  نگاه بیرون ب و کرد باز رو چشمش گفتم که اینو

  زد برق چشمش کرد نگاه بیرون به وقتی

  داد تکون طرالن به سالم ی نشونه به سری آرمین

  بیارم در رو فرمون قفل تا پایین برد رو ام کله منم

  پوشیدم می اسپورت کفش کاش ای

  بهتره هام سانتی 8 و 1 کفش اون از حداقل این ولی

  شدم پیدا در اون از و ماشین پشت رفتم

  میخوای چی آقا هووی ـ

  تو مث خوشگل دختر یه با خوب شب یه فقط هیچی:پسره اون

  شد نزدیک بهم و گفت اینو

  خورده شراب بود معلوم میداد الکل بوی دهنش

  برقی انتر بفهم رو دهنت حرف ـ

  میشه؟ چی نفهمم اگه ـ

  کش نفس آی.............میشه طوری این ـ

 استفاده فرمون قفل از دلیل همین به برسه بهش آسیبی خواستم نمی کردم حمله طرفش به

  نکردم

  نیوفتاد اما بیفته تا زدم ضربه پاش به
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  کردم نگاه بهش

  میخندید داشت

  مار زهر کوفت مرض ـ

  پیچید بخودش و زمین رو افتاد بخت بد که پاش وسط زدم شدم عصبی خیلی چون

  کردم نگاه آرمین به و باال گرفتم رو ام کله و شدم امیدوار خودم به

  باش مراقب ارمیال:زد داد آرمین

 کنم حرکت خواستم تا میکنه حمله بهم داره و برداشته رو فرمون قفل پسره اون دیدم برگشت

  شد ناکار دستم و دستم به خورد فرمون قفل

  زدم داد و شدم عصبی

  بزنتت خدا میزنی منو ـ

 مبارزه پسره اون با رفت خودش و عقب زد منو آرمین که کنم حمله بهش خواستم و کردم اخم

  کرد

  کرد فرار و شد ناکار پسره اون دعوا کلی از بعد

 من نه ما البته بیاییم بر یارو اون پس از تونستیم می ما اما دادی نجاتمون که میسی همه از اول ـ

  میزنه جیغ داره هنوزه که هنوز طرالن این چون

  کردین تعقیب رو دختر تا دو که نیس درست اصال شما کار این این خوب اما

  بزنم حرف جون طرالن با اومد فقط من:آرمین

  نیاوردم هم مبارکم روی ب اصال اما خورد بر بهم خیلی

 بره تا کنین راهنماییش تونین می االن اما برسونین خودتون رو طرالن تونستین می شما خوب ـ

  خونه

 . ها ندی هم کسی به...دادم بهت رو م شماره هم من جونم طری
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 . زد پوزخند یه آرمین موقع همون

  گودزیال مرض

 : دادم ادامه

  گلم میسی بیا رادمنش آقای با خودت فردا بده اس واسم رو سپیده و آسمان آدرس ـ

  بابای فعال

  منتظرتم "شو " توی از 8 ساعت...شم فدات باشه:طرالن

  نیست بهترین 92 ساعت میگم 8 ساعت چرا بابا اه ـ

  تنبلی خیلی ارمی بابا ـ

  باشم اونجا 8 میکنم سعی باشه ولی....  گلم خودته از تنبلی ـ

  شی بیدار خواب از 2 ساعت باید میری هم بقیه دنبال تو چون..باشیم نه باشم ـ

  9 ساعت بشم بیدار خواب از زود خیلی بخوام اگه من بابا برو ـ

  خودته مشکل ـ

  گذاشتی پام جلوی حل راه همه این اینکه از ممنون ـ

  گلم خواهش ـ

  بدی رو سپیده و آسمان آدرس نره یادت طرالن ـ

  گلم باشه ـ

  میبینمتون فردا رادمنش آقای جون طرالن دیگه برم من خوب ـ

  شدم ماشین سوار رفتم و بده رو جوابم گودزیال این نشدم منتظر

  کردم حرکت آپارتمانم سمت به و زدم بوق یه طرالن برای

  اومد اسم ام اس صدای که بصورتم زدم آب و دستشویی رفتم خونه رسیدم تا
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  طرالنه دیدم رفتم

  آدرس اینم گلم سالم:بود نوشته

 ( فضولین؟؟ چه شما به:.................)آسمان ی خونه

 :......................... سپیده ی خونه

  ندادم رو جوابش

  میکرد درد خیلی سرم

 خوابیدم و باال انداختم قرص یه

 کرد بیدار خواب از منو صورتی پلنگ آهنگ صدای

 میاد خوابم من بمیر لعنتی اه ـ

 خوردم صبحانه و صورتم زدم آب رفتم ناله و اه با

 ترسیدم آینه جلوی رفتم که حدی در بود کرده پوف چشمم آینه جلوی رفتم

 نباشه معلوم زیاد چشمم پوف تا زدم سرمه

 کردم خفه ریمل با و خودم

 زدم رو میاد بهم خیلی که براقه روشن صورتی که مای 928 شماره لب رژ یه

 طوراسپورت همین بود ناز خیلی مشکیم مانتوی پوشیدم مشکی مانتوی یه با رو مشکیم ساپورت

 سفیدم و مشکی شال

 بپوشم شد سردم اگه تا آوردم خودم برای هم پالتو یه

 بود گلبهی رنگش

 بود خوشگل و ناز خیلی

 کنم انتخاب کفش تا رفتم شد تموم کارم
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 میکنه گنده رو پام اندازه پامه ساپورت دیدم که بپوشم اسپورت خواستم می

 پوشیدم سفید و مشکی عروسکی کفش یه دلیل همین به

 علیرضا کردم باز که رو آسانسور در آسانسور تو رفتم و داشتم ور رو خوشگلم ی سانتافه کلید

 دیدم رو پایینیم همسایه

 برقه دانشجوی اون که تفاوت این با بود خودم سن هم

 هوسه پنت من ی خونه دراد چشتون راستی

 خوبی؟؟ علیرضا سلوم ـ

 خوبی؟؟ خانوم ارمیال به به:علیرضا

 :گفتم و شدم آسانسور سوار

 نیستم بدک ای ـ

 میرین؟ دارین کجا ـ

 مربوطه خودم به ـ

 :گفتم شد ناراحت دیدم

 دربند میریم داریم ها بچه با شوخیدم بابا ـ

 برسنمتون؟؟؟ میخواین.. دربند میرم دارم منم جالب چه اه ـ

 گذاشتیم قرار که جایی بریم بعد که ها بچه از تا چند دنبال برم باید تازه دارم ماشین مرسی نه ـ

 .دربند بریم بعد

 .راحتین که طور هر باشه ـ

 زدم کش پسر لبخند
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 بعضی البته پایه و ادب با و مهربون و بزیر سر و تیپه خوش پسر یه میاد خوشم علیرضا از خیلی

 آرومیه پسر کل در اما میکنه کل کل باهام خوب خیلی وقتا

 و خوشگل دهن و کرده عملش انگار که خوشگل دماغ با ای قهوه چشم: اینه صورتش خصوصیات

 دیدم حاال تا که خوشگه پسرای جز گفت میشه خرمایی موی با ناز

 باال به رو متوسط داره عضله و داره ورزشکاری اندام

 982 حدودا قد

 جذابه کل در

 ایستاد آسانسور

 برین شما اول:علیرضا

 مرسی ـ

 ادبه؟؟؟؟ با چقدر دیدن

 دیدنتون از شدم خوشحال:علیرضا

 فعال....همینطور منم ـ

 فعال ـ

 شاید..نبود ادب با هم اینقدرا قبال!! ها بود شده ادب با کم یک امروز این شدم ماشینم سوار

 !!!بین ذره زیر گذاشتمش فهمیده

 بود تر نزدیک که سپیده ی خونه سمت رفتم

 شدم منتظرش و سپیده به زدم زنگ تک یه

 زده تیپی عجب خودمونیم پایین میاد دقیقه 92 از بعد خانوم

 بود شده خوشگل اینقدر
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 !!!!ها نمیرسید من زیبایی ب البته

 کرده چی ببین به به ـ

 گلم شدی ناز خیلی که خودت:سپیده

 میدونم ـ

 پررو ـ

 مرض ـ

 آسمان ی خونه سمت افتادم راه نگفت هیچی دیگه

 بیرون اومد خونشون دم رسیدم وقتی

 بود جالب خیلی دختر این

 نبود پیدا هم موش تار یه حتی بود کامل کامل حجابش

 شد ماشین سوار

 شو رسیدیم بازی مسخره کلی از بعد

 آرمین و طرالن بجز بودن اونجا ها بچه همه

 قسمت از طرالن بعد و کرد پارک کنارم مشکی پرادوی یه دیدم که میشدم پیاده ماشین از داشتم

 شد پیاده راننده کمک

 آرمینه های ازماشین دیگه یکی اینم فهمیدم

 ها بچه پیش رفتم و شدم پیاده ماشین از

 همه به سالم ـ

 اومدم خوش

 تو طوری چه به به:وحید
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 عالی ـ

 خوبیم هم ما:گفت بود آرمان اسمش که پسرا از یکی

 خندید هر هر هم بعد

 ای زنجیره ی دیوانه.. مرض ـ

 خندیدند بهش همه

 دارم برات:آرمان

 پفک؟ و چیپس داری چی ـ

 دارم دوس اینو

 روغن وجب یه با آش یه گلم نه ـ

 دارم دوست رشته آش من خوبه خوب ـ

 باال میبره رو چربی بده روغن اما

 خندیدند همه

 بریزن زیتون روغن برات میگم خوب اهان:آرمان

 بریم؟ نمیخوایم ها بچه خوب دارم دوست اینو ـ

 بریم میگه راست:طرالن

 من؟ ماشین تو میاین کیا خوب:آرمین

 آرمین ماشین تو رفتن آسمان بجز دخترا ی همه

 ها بیان تونن می نفر 2 باشم گفته فقط..بیاد کشید عجقش کی هر نمیکنم تعارف که من ـ

 میام که من: وحید

 بیام باید حتما که من:  آرمان
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 :گفت بود ناز هم خیلی و بود شروین اسمش که پسرا از یکی

 میام جونم ارمیال با منم ـ

 گفتم و زدم لبخند

 بریم ها بچه..شد تکمیل من مال ـ

 کردیم حرکت و شدن ماشین یه سوار باالخره همه

 دیگه سوسولم بچه خستگی از میمردم داشتم رسیدیم وقتی

 شدم پیدا ماشینا از همه

 تشنمه بخرین چیزی ماری زهر کوفتی یه من واسه بریم عزیز های راننده کمک ـ

 میرم من چشم به ای:شروین

 میرم من نه:گفت و زد شیطانی لبخند یه آرمان

 نرو تو نــــــه:زدم جیغ

 برو تو شروین

 میکنی؟ تعارف هم تو ارمیال:آرمان

 اگه بعدا بخره این اول کرد نامردی نمیشه گفت زودتر شروین چون میدونی تعارف؟؟ منو واه ـ

 بگیر برو تو داشتم نیاز چیزی

 اوکی حال هر در ولی کن خر رو خودت ـ

 بخر برو جان شروین حلقم تو گفتنت اوکی ـ

 بگیره میوه آب برام تا رفت شروین

 بودم فکر تو و بودم نسشته ماشین کپوت به رو من اما مینداختن انداز زیر داشتن همه

 نمیکنه نگاه بهم اصال آرمین چرا که این فکر تو
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 نکرده نگاهم اصال بودیم اومده وقتی از

 میکرد نگاه دیگه طرف یه به میزدم حرف من که مواقعی حتی

 هوا رفتم متر یه من و کرد پخم یکی که بودم خودم فکر تو

 بود انتر شروین

 ترکید ام زهره شروین ای ای ای ـ

 رو ام میوه آب بده خوب

 طعمی؟ چه:شروین

 آلبالو ـ

 کنار اومد خودش و بده همه به تا سپیده به داد رو ها میوه آب و داد بهم آلبالو طعم امیوه شروین

 وایستاد

 فکری تو:شروین

 بگیرم رو آرمان این حال جوری چه میکنم فک این به دارم ـ

 کنم کمکت میخوای ـ

 بخوای کمک کسی از نداری حق کنیم ضایع رو هم تو منو بود قرار ارمی:زد داد ور اون از آرمان

 شنیدی؟ رو صدامون کجا از تو آرزو ـ

 دیگه؟ کیه آرزو ـ

 کنم صدات آرزو دارم دوست منم آرزوه اسمت معنی ـ

 آرمین بجز خندیدن همه

 :گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم

 شنیدی رو ما صدای کجا از نگفتی آرزو حاال ـ
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 میاد صداتون خوب:آرمان

 عجب ـ

 بشینیم بریم بیا عزیزم:شروین

  نبود مهم واسم زیاد ولی کردم تعجب کم یک

 بودن انداخته رو انداز زیر ها بچه

 نشستیم گوشه یه رفتیم هم با شروین منو

 نه؟ یا میگیرن غذا میرین پسرا خوب:آسمان

 بعد بخوریم صبحانه اول تا نشستیم اینجا اومدیم و انداختیم انداز زیر ما جون آسمان نه:آرمان

 کنیم درس کباب خودمون هم

 میکنین درس غذا خودتون یعنی واه ـ

 میکنم درس شما واسه منم جون ارمی آره:آرمان

 گرفته وقت قبال شروین نیست نیازی نه ـ

 شده عصبی جور بد فهمیدم که کرد بهم نگاه یه آرمان

 در به میخوره اش کله و میبندم درو من بگیره منو حال تا میشه وارد دری هر از داره هم حق

 هاهاها

 اهان:آرمان

 موهات؟ مخصوصا دارم دوست رو تیپت خیلی میدونی ـ

 فهمیدم االن ولی نه:گفت و زد لبخند آرمان

 شدن بلند احترامش به بقیه که شده سفید موهات از یکی که مطمئنم باحالن خیلی موهات ـ

 نشستن سرت کناری سفیده مو اون دستور به البته
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 خنده زیر زدن همه

 بود خندداری تشبیه گرفت ام خنده هم خودم حتی

 خخخخخخخخخخخخخخخ

 دیگه منم این

 میگیرم رو حالت باش مطمئن:گفت و بود شده قرمز عصبانیت از آرمان

 نمیتونی ـ

 میبینی حاال ـ

 رو شما شدن ضایع این میبینیم ـ

 رفت بود ماشینا کنار که صندلی یه روی رفت و شد بلند جاش از عصبانیت با آرمان

 شد؟ چش این واه ـ

 بابا بیخیال:شروین

 آورد حجوم ذهنم به شیطانی فکر یه که باال انداختم رو ام شونه

 کجاس؟ شکر طرالن!بیارم در دلش از بذا داره گناه ـ

 سبده اون تو همه... و چای و فلفل و نمک و شکر:طرالن

 زدم نشون دو تیر یه با خوبه

 نمک توش بریزم شکر اینکه بجای و لیوان یه تو ریختم و آوردم در رو چایی و سبد طرف رفتم

 شد اشباع نمک از تا ریختم اونقدر ریختم

 بود هم به شبیه بود نمک و شکر که ی شیشه آوردم شانس

 شروین کنار رفتم و شدم بلند و سینی یه تو گذاشتم و گرفتم پنیر و نون بزرگ لقمه یه

 آرمانه مال ها نخوری ازش بگیر رو سینی این شروین ـ
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 کشی؟ منت بری میخوای!چشم:شروین

 بشه ناراحت کسی خوام نمی! بیارم درش دلش از میخوام نخیر ـ

 گرفتم شروین از رو سینی و پوشیدم که رو کفشم

 آرمان طرف رفتم

 شدی ناراحت آرمانی ـ

 خیلی: آرمان

 بود شوخی یه فقط! ببخشید خوب ـ

 میاد؟ خوشت ام تیپ از حاال:گفت و زد لبخند یه و طرفم برگشت آرمان

 تحمله قابل ای ـ

 بوسید رو لپم و خندید آرمین

 :گفتم و دادم بهش رو سینی و نیاوردم خودم روی به اما کشیدم خجالت کمی

 اگه البته این خوردن از بعد هم تو بچه پیش میشینم میرم من!!خواهی معذرت برای اینم ـ

 ندارن قصد هنوز چون نخواد دلشون ها بچه تا بخوری اینجا بهتره ولی بیا هم االن خواستی

 بخوردن

 میخورم اینجا باشه ـ

 رفت پیش خوب همش کار آخر از اینم هههه

 رفتم و کشیدم رو لپش

 بهم آرمان اگه تا نیاوردم در رو کفشم ولی نشستم سریع بود لبم رو شیطانی لبخند یه راه توی

 کنم فرار زود بتونم کرد حمله

 بودن کرده اخم غزل و آرمین و وحید و شروین نشستم وقتی



 
 

119 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 :گفتم و زدم لبخند

 بگیرین رو گوشاتون ها بچه ـ

 ارمــــــــــیال:میگفت که هوا رفت آرمان داد دفعه یک که کردن نگاهم گنگ ها بچه

 میکشمت

 طرفم اومد می داشت کردم نگاه پشت به برگشتم

 الفرار و شدم بلند سریع

 اومد می سرم پشت داشت آرمان کردم نگاه پشتم به

 بگیری منو بتونی عمرا:زدم جیغ

 کردم برخورد سفت جسم به گفتم که اینو

 کردم بلند رو سرم

 علیرضاس که این اه

 باش مراقب ارمیال:علیرضا

 خوبم خوبی سلوم اه ـ

 گرفتمت:گفت و ام کله تو زد آرمان که میزدم حرف علیرضا با داشتم

 اس آرزو به معروف آرمانه اسکلم همکار این علیرضا ـ

 الفرار و کردم استفاده فرصت این از منم داد دست آرمان به علیرضا

  زدم داد من دنبالم گذاشت و کرد من به نگاه یه آرمان

 دارم کار باهات وایسا ور اون برو علیرضا ـ

 تونست آخرش اما بگره منو نتونست راحت دلیل همین به بود باال من دویدن سرعت

 نیس.... من کشتن.....  به نیازی دیگه...کردی.....دنبالم اینقدر.... کشتی منو خوب خیل ـ



 
 

111 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بزنم حرف نداشتم حال که بودم دویده اینقدر

 میلرزید هم دستام

 خوبی؟ ارمیال:آرمان

 خوبی؟ شما خوبم ـ

 شدم نگرانت مسخره ـ

 ایش ـ

 بزنم چنگ آرمان کت به شد باعث این و دادم دست از رو تعادلم و رفت گیج سرم یکدفعه

 بشینم صندلی رو تا کرد کمک و گرفت منو افتم می دارم دید وقتی هم آرمان

 نبود اونجا کسی که بود این آوردم که شانسی تنها

 خوبه؟ حالت:آرمان

 دارم زیاد خونی کم من! خونیه کم مال خوبم ـ

 چیه؟ خونیت گروه ـ

 +O ـ

 میدادم بهت بودی منفی اگه ام -O من افسوس ـ

 خوبه حالم بابام بیخیال ـ

 رفت گیج سرم دوباره گفتم که اینو

 میدویدم دیقیه 92 فوتسال تو همیشه منکه شده چم من بابا ای

 بخری برام آبمیوه واسم میشه آرمان ـ

 بگیره آبمیوه برام تا مغازه تو رفتم و گفت ای باشه آرمان

 بودم نشسته صندلی اون روی



 
 

111 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بود کرده یخ تنم و میلرزدید دستام

 پایین اومده خونم قند

 شدت این به نه اما میشدم اینطوری وقتا گاهی

 کرد دیر اینقدر چرا این خدا ای کنم غش که االنه

 میشد بسته هم چشمام و میخورد بهم داشت حالم دیگه

 میکرد صدا منو داشت که شنیدم رو آرمین صدای دور اون از

 صدا طرف برگشتم

 نبود اینجا که آرمین اه

 سرم تو خاک زد توهم

 بعد میشی جدا ازش بعد پسری یه با روز 0 دیگه اینه کارت: میگفت که اومد آرمین صدای دوباره

 آره؟ نفر یه با دوباره

 نبود کسی بازم اما صدا طرف برگشتم

 میده تکونم داره یکی کردم حس

 کردم باز رو چشمم

 شدم رو به رو آرمان نگران ی قیافه با

 خوبی؟:آرمان

 پایین اومده خونم قند بده بهم رو آبمیوه اون آره ـ

 شد بهتر حالم خوردم که کمی داد بهم رو آبمیوه آرمان

 پاشو دیگه بریم خوب ـ

 ها بچه طرف به هم با و شد بلند صندلی روی از آرمان



 
 

112 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 نگو چیزی ها بچه به ـ

 افتاد؟ اتفاقی مگه ـ

 راست علی ی کوچه به میزنی رو خودت خودمی مث میاد خوش ـ

 راست نه چپه علی اون: گفت و خندید آرمان

 علی ی کوچه میگم دلیل همین به دارم دوس چپ از بیشتر رو راست سمت من ولی میدونم ـ

 راست

 خندید آرمان

 بود جذابی پسر

 مانکنه یه اون باشه جذاب هم باید خوب

 تره بلند آرمان کنم فک آرمینه مث تقریبا قدش

 تره ورزشکاری بدنش آرمین اما

  داشت خوبی اندام آرمان کل در ولی

 علرضا پیش رفتم

 کن معرفی علیرضا خوب ـ

 بودن کنارش پسر تا دو

 بود معمولی دوستاش ی قیافه

 علرضا

 محمده این خوب

 آرش اینم

 نمیدن دست کسی به که هان مثبت این از بود معلوم هاشون قیافه از



 
 

113 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 هستم ارمیال خوشبختم ـ

 بشم ضایع تا جلو نبردم رو دستم

 نمیکنی معرفی رو دوستات تو:عیلرضا

 آرمانه این اهان ها؟ ـ

 اونجان ها بچه ی بقیه

 کنم معرفیت همه به بیا

 ها بچه پیش رفت و گرفتم رو علیرضا دست

 کنین توجه من به و بکشین خوردن از دست لطفا محترم های بچه ـ

 علیرضاس ام همسایه این

 خوبم های دوست از یکی

 علیرضا ها بچه ها بچه علیرضا

 کردن معرفی رو خودشون همه

 من جان ارمیال:گفت علیرضا موقع همون که ریختم چایی خودم واسه رفتم موندم جا دیدم منم

 دیگه برم باید

 بیاد بگو هم آریانا به بیا هم تو ما ی خونه دعوتن ها همسایه ی همه امشب که گفت مادرم فقط

 بگذره خوش نمیزاره اون رو آریانا این ولکن اه ـ

  بترکونیم امشب تا نمیگم اون به

 نداری لباس اگه البته بخریم لباس بریم باهم بیا هم تو راسدی

 میام باهات باشه ولی دارم که لباس:علیرضا

 برو دیگه حاال بشی فدام....گلم مرسی ـ



 
 

114 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 :گفت و کرد جذابش خیلی که زد کشی دختر لبخند علیرضا

 میترکه باز برکونیم نخوایم اگرم حتی شما وجود با ـ

 خندیدم

 حلقم تو بندیت جمله ـ

 بیار هم گیتارت فقط دیگه میرم من خوب:علیرضا

 فعال اوکی ـ

 فعال ـ

 رفتن خرش دوستای و علیرضا

 اس همسایه از بیشتر رابطمون علیرضا منو

 دارم دوسش خوبیه پسر کل در

 دارم دوسش داداشم مث ها نکنین بد فکر البته

 گرفتم خودم واسه لقمه و نشستم رفتم

 خورد خودش و گرفت رو ام لقمه آرمان که دهنم تو بذارم رو ام لقمه خواستم

 اومد در جیغم

 بود من ی لقمه اون برقی انتر ـ

 میگیرم برات لقمه یه االن بابا باش داشته کالم عفت ـ

 میکنی تالفی االن نمیخوام نه نه ـ

 دانی خود ـ

 میدونم خودم ـ

 دهنم تو گذاشتمش سریع و گرفتم خودم واسه لقمه یه و کردم درازی زبون براش



 
 

115 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 خندیدن همه

 میکرد نگاه ما به ناراحتی با که آرمین به افتاد نگاهم

 شد قاطی نگاهش با نگاهم

 بیرون بیاد هوا و حال از تا زدم لبخند

 شدن؟؟ غرق هات کشتی آرمین هووی ـ

 رفت ویلی قیلی دلم که زد تلخی لبخند آرمین

 شد نابود هم کشتی و شدن غرق هم هاش نشین سر ی همه آره:آرمین

 بود چی منظورش فهمیدم

 مردم دلش تو دیگه من که میگفت داشت

 کرد؟ تشبیه کشتی به منو چرا اخه

 میخرم کشتی یه برات خودم کردی گریه دیشب معلومه!  کن گریه کم خوب اخی ـ

 ........اون به من نیستم ناراحت پولش بخاطر ـ

 رفت و نداد ادامه دیگه

 میکردن نگاهمون تعجب با همه

 نبود متعجب که بود شروین و طرالن چشمای فقط

 داره درگیری خود پسر این:گفتم و دادم تکون رو سرم

 خندیدن همه

 میخندین میکنم کاری هر که دارم دلقک شبیه من یا این خنده خوش اینقدر همتون شما ـ

 ایم خنده خوش ما کل در بخندیم ات قیافه به که بکنیم غلط ما گلم نه:شروین

 خندید هم بعد



 
 

116 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 چشه؟ من ی قیافه مگه گوزینه بخندی نمک آب رو ای ـ

 هیچی ـ

 خوشگله نیست هیچی هیچیه ـ

 خوردم ام صبحانه و کردم درازی زبون بهش بعد

 خوردم صبحانه خر ی اندازه به و بودم گشنه هم باز اما بودم خورده صبحانه صبح اینکه با

 کنیم بازی وسطی بریم تا شدیم جمع همه خوردیم که رو صبحانه

 زدم نخودی رو خودم وسط اون من

 بیرون بودن رفته و بود خورده بهشون توپ ها بچه همه

 بهم بزنه اونو خواست می و بود دستش تو توپ آرمان

 تو میان همه ها بچه نخورم اینبارهم اگه

 میخوره بهت توپ اینبار باش مطمئن:گفت و زد شیطانی لبخند آرمان

 بنداز رو توپ بابا برو ـ

 پریدم روش از من و انداخت قدرت پر اما زمینی رو توپ

 نخورد بهم توپ و

 :گفتم و کردم درازی زبون یه تو اومدن ها بچه ی همه

 بزنی منو نتونستی دیدی ـ

 نکنم بلند دست جماعت زن رو گرفتم یاد ام ادب با من:آرمان

 نکن انکار دیگه شدی کنف بچه نزن مفت زر ـ

 نمیکنم انکار من ـ

 میگی راست که تو ـ



 
 

117 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 اللیگا حد در شد ضایع

 کردم نگاه ها بچه به و نشستم صندلی یه روی رفتم نداشتم بازی ی حوصله دیگه

 اومد واسم اس ام اس که کنم بازی خواستم و آوردم در مانتوم جیب تو از رو موبایلم

 بود آرمین ی شماره

 کرده پیدا منو شماره جوری چه این اما

 داده بهش آریانا حتما

 بمیری انشاهلل آریانا

 :بود نوشته

 میکنم التماست خدایا

 !دیگران ارزانی دنیایت ی همه

 .....ولی

 است من دنیای آنکه

 ...نباشد دیگری مال

 خرم من کرده فک پسره این اوه اوه

 بابا برو

 بود آرمین لب رو لبخند و میزد حرف طرالن با داشت که آرمین به خورد چشمم بچه پیش رفتم

 داد نشونم اسش ام اس تو که بود چیزی اون این

 کنن بازی دخترا احساسات با که اینم کارش پسرا ی همه که واقعا

 باهوشم من اما

 هاها



 
 

118 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کنه بازی احساساتم با کسی نمیذارم

 شروین رفتم

 چیه؟ غذا ـ

 چنجه و کوبیده کباب: شروین

 عاشقشم من اخ ـ

 کردن نگاه بهم برگشتن همه که گفتم بلند صدای با اینو

 بود کوبیده کباب و چنجه کباب منظورم چیه ها ـ

 شدن مشغول بکارشون و برگشتن همه

 شروین؟ ـ

 جانم ـ

 بزنیم؟ قدم میایی ـ

 نه که چرا: شروین

 خبریه اینکه مث:گفت بچه از یکی طرف یه رفتیم و شدیم بلند هم با

 میاد ارمیال به شروین:طرالن

 خنده زیر زدیم و کردیم نگاه بهم شنیدیم رو حرفا این شروین هم و من هم

 کردن نگاه ما به و برگشتن همه

 افسایدین خیلی ـ

 بزنیم قدم بریم تا کشیدمش و گرفتم رو شروین دست و گفتم اینو

 ارمیال:شروین

 بله ـ



 
 

119 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 شدی عاشق حاال تا ـ

 نه ـ

 بود پات زیر تهران که ها نرده کنار رفتیم

 نشی عاشق که میکنم توصیه بهت مذخرفه خیلی ـ

 کردی؟ تجربه ـ

 آره ـ

 بدونم بیشتر دارم دوست ـ

 پول بزور نبود خوب زیاد مالیشون وضع شدم پارمیدا اسم به دختر یه عاشق بار یه من خوب ـ

 بود کرده جور رو تحصیلش

 که گفت و پیشم اومد گریه با روز یه که کنیم ازدواج هم با میخواستیم و شدیم دوست هم با

 بدن پیرمرد یه به رو عشقم که بود سخت خیلی برام بده پولدار مرد پیر یه به اونو میخواد باباش

 نامزد پارمیدا که گفتن اما کردم خاستگاری پارمیدا از و پدرش پیش رفتم کرد کاری نمیشد اما

 کرده

 کردم نگاه پشتم به و برگشتم سرته پشت دقیقا اون امروز تا ندیدمش دیگه موقع اون از

 بود نشسته بود سالش 59 میخورد بهش که مرد پیر یه با میزد ساله 02حدود که جوون دختر یه

 میکرد نگاه شروین منو به داشت و داشت جذابی ی قیافه دختره

 کردم نگاه شروین به

 بود شده جمع اشک چشماش تو میکرد نگاه پارمیدا به داشت

  وفاداره پسرای اون از شروین معلومه

 کنن نگاه رو هم سیر دل یه گذاشتم

 گرفت پارمیدا از رو نگاهش و اومد خودش به شروین دقیقه چند از بعد



 
 

121 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 داری دوستش خیلی معلومه ـ

 داشتم دوستش خیلی خیلی ـ

 داشتی؟ ـ

 کنم فک بهش اگه گناه داره شوهر دیگه اون ـ

 میگی راست تو ـ

 اومد دنبالم هم شروین که دیگه طرف یه به افتادم راه

 سالته؟ چن تو شروین ـ

 مهمه؟ خیلی ـ

 بدونم شدم کنجکاو فقط نه ـ

 :گفت و زد لبخند

 08 ـ

 کیه؟ مال اتفاق این ـ

 پیش سال 9 حدودا ـ

 میخونی؟ ی رشته چه ـ

 پرستاری ـ

 خوبیه ی رشته ـ

 میخونی چه تو مرسی ـ

 بشم روانپزشک میخوام پزشکی ـ

 باهوشی معلومه خوبه ـ

 زدم لبخند



 
 

121 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 شد بد منم حال نیست خوب شروین حال دیدم وقتی شد چم نمیدونم

 صندلی رو نشست من از تقلید به هم شروین که صندلی رو نشستم

 اش شونه رو گذاشتم رو سرم

 بازی دخترا احساسات با همشون میکردم فک چون بودم متنفر پسرا از من چیه؟ میدونی ـ

 میکنن

 توشونه هم خوب بدنیستن هم همشون بابا نه دیدم شدم آشنا باهات که االن اما

 لطفته نظر ـ

 بستم رو چشمم و زدم لبخند

 رو بود گذاشته رو سرش هم شروین بود شروین ی شونه رو سرو هنوز کردم باز رو چشمم وقتی

 سرم

 بود خلوت خلوت کرد نگاه رم و دور به

 خلوت جای یه اومدیم آوردم شانس

 بود 2 ساعت کردم نگاه موبایلم به

 شدن نگران ها بچه حتما

 شدیم غیب ساعته 2

 بشه بیدار اونم شد باعث که کردم بلند شروین ی شونه روی از رو سرم

 بود خوبی خواب عجب:شروین

 داد حال خیلی ـ

 چنده ساعت ـ

 2 ـ



 
 

122 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 نگرانمونن ها بچه حتما ـ

 لرزید تنم که اومد سرد باد یه

 بیارم خودم با ماشینه تو که رو کاپشنم یا پالتو رفت یادم که روحم تو ای

 سردته ـ

 کمی یک ـ

 ام شونه رو انداخت و آورد در رو کتش شروین

 چی خودت ـ

 نباش نگران گرممه بیرون نیومدن الکی اینا:گفت و کرد اشاره هاش عضله به

 بود چسبون کوتاه آستین لباس یه کردم نگاه لباسش به

 دیگه بده خواست خودش نداره اشکال

 بخرم؟ برات نمیخوای چیزی:شروین

 ها بچه پیش بریم نه ـ

 ها بچه سمت رفتیم و شدیم بلند جامون از هم با

 بودیم ساکت دو هر راه توی

 کلمون تو زدن و طرفمون اومدن همه رسیدیم وقتی

 بودین؟ کجا االن تا:طرالن

 بزنیم قدم بودیم رفته شما اجازه با ـ

 خوردیم هم بستنی تازه

 ساالر اونم:گفت و زد لبخند شروین

 زدم لبخند
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 دارم دوست ساالر فهمید کجا از

 دیگه کنین درس رو غذا حاال اومد هم شروین بفرمایین پسرا خوب: آسمان

 شدن بلند جاشون از ناله اه با همه

 میزدن سیخ به کباب داشتم من بجز دخترا

 دادم تکیه بود پشتم که درخت یه به

 وایساده کنارم کسی کردم حس

 آرمینه دیدم برگشتم

 :گفت اخم همون با و بود کرده اخم آرمین

 گذشت؟ خوش ـ

 خوردیم بستنی که اونجایی مخصوصا خیلی ـ

 ....پـــ باشم دشمن کسی با ندارم وست من آرمین چیه میدونی

 بزنم رو حرفم کامل نذاشت

 ها بچه پیش رفت

 انتر تربیت بی

 بگیرم رو حالش تا باشیم دشمن بذار بهتر اصال

 کنه درست تا شروین دست دادم و کردم سیخ کوبیده و چنجه کباب تا چند دخترا سمت رفتم

 گذاشت منقل روی رو اونا شروین

 خوردیم بستنی بگی میخوای که میکردی هماهنگ اول از:شروین

 دارم؟ دوست ساالر بستنی من فهمیدی کجا از!  انداختی یادم شد خوب آهان ـ

 بود گفته برام قبال آرمین ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کردم نگاهش گنگ

 بدم توضیح بیشتر بذار:شروین

 هستم صمیمی خیلی خیلی دوستای آرمین منو همه از اول

 عاشقته آرمین میدونی

 بود؟ آورده خودش با رو تو و بود دعوت داداشت مهمونی یه یادته

 آره ـ

 دید رو تو آرمین که بود اونجا ـ

 شد عاشقت موقع اون از

 کنه پیدا رو ات شماره تونست نمی میکرد کاری هر

 گذاشت میان در آریانا با رو موضوع آخرش تا

 بودی داده اس ام اس آرمین به تو و

 داده بهت رو آرمین شماره که گفت آرمین به آریانا

 بود شده مرگ ذوق خوشحالی از آرمین میکردی بازی اس ام اس آرمین با تو وقتی

 بودم کنارش من موقع اون

 کردی معرفی آرام رو خودت تو

 نمیگی رو خودت اسم که باهوشی خیلی که میگفت و میخندید وقتا گاهی آرمین

 میاورد در بال داشت آرمین بذارین قرار هم با آرمین و تو شد قرار وقتی

 میاد بهش بیشتر کدوم ببینه تا جلوش میذاشت لباس هی و اش خونه تو برد خودش با منو یادمه

 هوا پرید و زد لبخند دوباره دقیقه چن از بعد ولی بود ناراحت کم یه اومد قرار از اینکه از بعد

 خوای نمی رو آرمین دیگه که گفتی تو و افتاد ها اتفاق اون که هم بعد روز
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 رو چیز همه بغض با پیشش رفتم وقتی پیشش برم بده حالش که گفت و بهم زنگ آرمین روز اون

 کرد تعریف برام

 خورده بدی شکست بود معلوم بودم ندیده رو آرمین ی گریه حاال تا

 حالش تو دادن دست از برای داشت حق آرمین که فهمیدم دیدمت گریم اتاق تو اومدی وقتی

 شده خراب اینقدر

 موند باز صدر علی غار ی اندازه دهنم

 شده پرت و چرت رمانای این شبیه زندگیم باحال چه عجب

 بودمش دیده قبال نگو میزد آشنا اش قیافه دیدم رو آرمین بار اولین وقتی یادمه

 خوش طرالن با االن اون چون نمیکنم باور رو حرفت میدونی.........وای ای..................... یعنی ـ

 میگزونه

 بیاره در رو حرصت آوردی در رو حرصش تو که طور همون میخواد اون ـ

 مسخره چه ـ

 نداری؟ دوستش تو ـ

 نه ـ

 دیگه جای یه رفتم و گفتم اینو

 ندارم آرمین به احساسی هیچ من

 بقیه مث یکی اونم

 خوشگلتره این که تفاوت این با

 کنه بازی احساساتم با دیگه راه یه از این بخواد شاید

 بشه دیگران بازی ی وسیله احساساتم نمیذارم من
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 نمیداد من به رو اش شماره آریانا بود بدی ادم آرمین اگه اما

 شش ایییییییییییییییششششششششش گوزید مخم اه

 طرالنه دیدم برگشتم پشتم زد محکم یکی

 فکری تو:طرالن

 کنم درمان رو تو بیماریه جوری چه میکنم فکر این به دارم ـ

 لووووووووس:گفت و کرد اخم طرالن

 نخور خوای نمی بخور میخواری اس خاله کشک آش هس که همینه ـ

 المثالت ضرب این قربون ـ

 بشو من فدای بیا بشی من های المثل و ضرب قربون شما نیس نیازی ـ

 انسانی؟ تو مگه اخه ـ

 ام فرشته من خوب نه ـ

 باالتره فرشته از انسان مقام خره ـ

 کمی تعداد فقط انسان مث نه ان معصوم و پاک ها فرشته ی همه ضمن در و ها انسان ی همه نه ـ

 باشن معصوم

 خوردی منو بابا خوب خیل ـ

 نیستم خور آشغال من گلم ـ

 کشید رو موهام و ام کله پس زد یکی

 میزنی؟ منو ـ

 میزنم رو ام عمه پ ن پ ـ

 دارم برات االن خوب ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 اومد در اشکس که کشیدم جور بد رو موهاش و کشیدم شالش

 ارمیال کن ولم ای ـ

 !!!!!!ها نکشی باشه خوب ـ

 بابا باشه ـ

 بیرون آوردم موهاش از رو دستم

 کرد درست رو شالش طرالن

 کرد صدا رو طرالن ارمین موقع همون

 شدین جور هم با خوب میبینم ـ

 میخورد بهم من از حالش پیش روز چن تا شد چش یکدفعه نمیدونم آره ـ

 منتظرته گلم برو:گفتم و زدم لبخند یه

 بشین خوشتبخت انشاهلل

 ایشاهلل گفت و کرد دراز اسمون روبه رو دستش طرالن

 رفت شد بلند هم بعد

 صدف به زدم زنگ و آوردم در رو موبایلم

 :گفت بوق تا سه از بعد

 بله؟ ـ

 گلم؟ طوری چه:گفتم و کردم پسرونه رو صدام

 پسری؟ شما واه ـ

 میشی؟ دوست من با.. دخترم پس نه ـ

 نه که چرا آره ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 گفتم و کردم خارج بودن پسرانه از رو صدام

 افتاد؟ میدی نخ پسر یه به باشه آخرت بار...هاا دارم غیرت دوستم رو من برقی انتر هوووی ـ

 تویی؟ ارمیال ـ

 کارایی این اهل ببینم کنم امتحانت اومدم نداشتتم ی خاله پ نه ـ

 کجایی؟ لوس ـ

 دربند اومدیم ها بچه با ـ

 بشه کوفتت الهی ـ

 ممنون ـ

 خواهش ـ

 میای؟ هم تو دعوتم عشقت ی خونه امشب من صدف ـ

 عشقم؟ کدوم ـ

 علیرضا ـ

 هستن؟ همه یا مجردی میری؟مجلس چند ساعت ؟ نیام چرا: گفت و زد جیغ صدف

 خانوداگیه بابا نه ـ

 بیا حجاب با کنی عزیز مامانش پیش رو خودت میخوای اگه صدف فقط کرده دعوت مامانش

 بشه؟ دومم بار این که بودم حجاب با کی من گمشو ـ

 میاد خوشش مذهبی و حجاب با دخترای از علیرضا مامان بدونی که گفتم کل در ـ

 میاد؟ خوشش دخترایی چه از علیرضا خود حاال میشه چی ببینم حاال باشه ـ

 معمولی حجاب با اون ـ

 نداری؟ کار بگیرم لباس میرم من اوکی اهان ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بای فعال برو نه ـ

 بای ـ

 شروین پیش رفتم ها بچه پیش رفتم و کردم قطع رو تماس

 نشد؟ آماده ـ

 ...یا سینی یه فقط اس آماده ـ

 شروین به دادم و توش گذاشتم نون و اوردم رو بود اونجا که سینی یه بده ادامه رو حرفش نذاشتم

 توش گذاشت رو کباب و کرد تشکر شروین

 بود کرده درس کباب دختر یه واسه پسری هر

 بود کرده درست من و خودش برای هم شروین

 سفره سر رفتیم شروین منو

 ها بدید ندید این مث منم داد بهم و بشقاب تو گذاشت برام رو هاش خوشمزه سیخ اون شروین

 خوردم و کرد حمله

 بودم خورده مرگ حد در شد تموم غذام دقیقه 5 از بعد

 بودم سیر سیر

 کردن جمع رو سفره دخترا

 نکردم کمک که بودم من فقط

 بودم خسته

 بده من به چای لیوان یه فالسکی اون نزدیک که تو ارمیال: آرمان

 میره بین از پروئتینش ی همه خورد چایی گوشت از بعد نمیشه پروفسور ـ

 بخورم چی االن من بابا ای:آرمان
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 آب ـ

 خوردم آب ـ

 نوشابه ـ

 میدی من به نوشابه لیوان یه طرالن ها میگی راست ـ

 بریز خودت واسه خودت نوکرتم من مگه:طرالن

 میدم بهت خودم االن جون آرمان نباش نگران:غزل

 لوس چه اه اه

 زیر گذاشتم و داشتم ور بود دیگه طرف یه که رو ومتکا دادم تکون تاسف ی نشانه به رو سرم

 خوابیدم سرمو

 میده تکونم داره یکی کردم حس

 کردم باز رو چشمم

 بریم میخوایم پاشو میخوابی چقدر ارمیال:شروین

 چنده؟ ساعت زود چه ـ

 5 ـ

 بریم پاشو زود کجاش وای ای ـ

 کشید رو لپم و خندید ـشروین

 نمکی ی گوله تو:شروین

 ندارم کفش خرید برم زود باید پاشو ایییش ـ

 چی؟ برای کفش:شروین

 بخرم لباس و کفش باید دیگه مهمونی برم میخوام من ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بریم هم با میخوای ـ

 بریم باهم باشه...اخه ـ

 خورد زنگ موبایلم که ماشین سمت میرفتیم داشتیم و کردیم جمع رو وسایل

 بود علیرضا

 برس کارت به تو لباس واسه خرید میرم دوستم با من زدی زنگ شد خوب خوبم خوبی سلوم ـ

 بای دارم کار فعال

 بیار خودت با هم صدف دوستت بگم خواستم وایسا دقیقه یک اووف:علیرضا

 گلم بیاد نامزدش اجازه بدون تونه نمی اون: گفتم و زدم شیطانی لبخند

 کرده؟ نامزد مگه: گفت رگه دو صدای یه با علیرضا

 نه ـ

 میزنی مفت حرف چرا پس ـ

 بای دارم کار من بدم جو خواستم باش داشته کالم عفت کم یک ـ

 بای ـ

 ماشین کلید آسمان به نداشتم رانندگی ی حوصله چون شدم ماشین سوار و کردم قطع رو گوشی

 کنه رانندگی اون تا دادم رو

 نشستیم بودیم نشسته که صورتی همون به همه

 اومد واسم اس ام اس صدای که بستم رو چشمم

 کردم نگاه گوشیم به

 بود اریانا ایییییییییش

 نه؟؟؟؟ میگذره خوش من بدون مهمونی پس نامرد خانوم خوب:آریانا



 
 

132 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 گفته بهش علیرضا این حتما اییش

 اومد واسم اس ام اس دوباره که جیبم تو بذارم رو موبایلم خواستم ندادم رو جوابش

 دادم جو راستکی من ولی بدی جو الکی خواستی تو:بود علیرضا

 فروش آدم روحت تو ای:  دادم جواب

 بیاد نمیگم صدف به و قهرم باهات من

 نشه مزاحمم کسی دیگه و بترسه کمی علیرضا هم تا کردم خاموش رو موبایلم

 بشن خوشتبخت صدفه عاشق واقعا علیرضا کنم فک

 علیرضاس همین داره دوستش بیشتر همه از که اونی اما داره عشق تا هزار صدف این البته

 خوابیدم و بستم رو چشمم

 شدم بیدار خواب از آسمان صدای با

 رسیدیم پاشو ارمی:آسمان

 کردم خداحافظی ها بچه از پایین رفتم و کردم تشکر ازش بود تاریک هوا کردم باز رو چشمم

 بشیم ماشین سوار بریم که کردم اشاره شروین به

 خونشون رسوندمشون و آوردم خودم با هم رو سپیده و آسمان

 خوب لباس یه دنبال گشتیم ها پاساژ تو کمی رفتیم شروین با هم بعد

 تنگ باال از میشد رونم رو تا حدودا که کوتاه ولی خوشگل و ناز قرمز ی دکلته یه به خورد چشمم

 بود ناز خیلی میشد گشاد پایین از بود

 اومد خوشش اونم دادم نشون شروین به وقتی

 اومد می بهم خیلی کردم امتحانش رفتم

 خوبه؟ ببین بیا شروین ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کردم باز رو پرو اتاق در

 موند باز دهنش دید تنم تو رو لباس وقتی

 میاد بهت خیلی:گفت و زد لبخند یه دقیقه چند از بعد

 میخرم اینو ـ

 باشه مبارکت ـ

 میسی ـ

 بیرون رفتم و کردم عوض رو لباسم

 کردم حساب رو پولش:شروین

 ...اما ـ

 میکنی جبران بیخیال ـ

 چجوری؟ ـ

 مهمونی؟ بیام باهات منم میشه ـ

 آره ـ

 بده منو لباس پول تو پس ـ

 میخری؟ شلوار و کت حتما زرنگی ـ

 آره ـ

 زیاده قدر چه شلوار و کت پول میدونی اهه ـ

 بخر برام رو زیرش پیرهن فقط تو بابا خوب خیل ـ

 بخرم کفش بریم بیا اول باشه ـ

 خورد جیغ قرمز کفش یه به چشمم تا افتادیم راه هم با
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بود ناز خیلی

 بود بلندا خیلی پاشنه اون از

  بود اندازه کردم پام رو کفش رفتم

 چطوره؟ شروین ـ

 عالیه ـ

 میخرمش خوب ـ

 میخری کفش واسم بجاش هم تو میدم رو پولش من ـ

 باشه ـ

 دیدم ناز بدلی سرویس یه فروشی بدلی یه سمت رفتم و پوشیدم رو کفشم

 چندن اینا اقا ببخشید ـ

 تومن هزار 02 همشون: فروشنده

 میخوام رو این و این من خوب چه وای ـ

 دادم رو پولش و داشتم ور رو خوشگلش تا دو

 شروین پیش رفتم و

 بخریم تو برای لباس بریم خوب ـ

 بود سفید و بنفش رنگش که دیدم خوشمل پیراهن یا مردانه فروشی لباس یه تو رفتیم

 بود مشکی میخورد دکمه که هم اونجایی

 بود شیک و خوشگل خیلی

 نیس خوب این شروین ـ

 کرد نگاه بودم گرفته نظر در براش که لباسی به
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 چقدره؟ عالیه ـ

 تومن هزار 99 ـ

 بخرش برام خوبه ـ

 رو پر ـ

 بده شروین ی اندازه یدونه گفتم فروشنده به رفتم

 بخرم کفش براش تا بیرون رفتیم و بهش دادم رو پولش منم داد بهش یدونه

 گرفت رو چشمم دخترانه اسپورت کفش یه که میکردم نگاه ها کفش به داشتم

 بود استار ال

 دارم دوست اینو

 کفش یه به چشمم میکردم حساب رو پولش داشتم که موقع همون و خریدمش خودم واسه رفتم

 خورد پسرانه اسپورت

 تو؟ برای نیس خوب اون شروین ـ

 کرد نگاه کفشه به

 بخرش برام خوبه ـ

 پررو: گفتم و دادم تکون تاسف ی نشونه به رو سرم

 منو مال هم تو و دادم رو تو ی ها لباس پول من نیس روی پر ـ

 اییییییییییییششششششششش ـ

 تومن 182 شد کفشا هم روی

  شدیم ماشین سوار و بیرون اومدیم هم با

 بپوشه رو لباساش تا شروین ی خونه رفتیم اول
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 داشت خوشمل ناز آپارتمان یه

 پیشم اومد دقیقه 5 از بعد که بودم منتظرش ماشین تو آپارتمان دم

 بود شده خوشگل خیلی معرفت بی

 رو سفیدم پالتوی و پوشیدم رو لباسم و خونه تو رفتم سریع من و من ی خونه سمت رفتیم باهم

 ساک یه توی گذاشتم هم قرمزه کفش اون پوشیدم سفید شال و بود پام که مشکیم ساپورت با

 کردم جیغ آرایش یه و خوشمل

 ها جیغ اونطوری نه البته

 سنگین هام موژه میکردم احساس که بودم زده اینقدر که مشکی ریمل با بود جیغ قرمز لب رژ یه

 قرمز و مشکی ی سایه و چشم خط با شده

 کردم نگاه خودم به

 ماشین سوار برم که شدم آماده و پوشیدم رو یکیش سریع افتادم بدلیم سرویس یاد

 کرده چی ببین:گفت زد سوت یه شروین شدم ماشین سوار وقتی

 ایشااهلل بشی فدام ـ

 بیرون اومد که زدم زنگ تک بهش و رفتم صدف ی خونه سمت به

 کرد پرسی احوال شروین با و نشست پشت اون

 علیرضا مادر ی خونه دم رسیدیم دقیقه 5 از بعد

 میکنه دعوت رو پسرش ی خونه های همسایه ی همه ماه هر علیرضا مادر

 داریم آمد و رفت هم با یعنی اس همسایه یه از بیشتر ما رابط و مجردن همه ما آپارتمان تو اخه

 (علیرضا مادر) جون مارال ی خونه سمت رفتیم و شدیم پیاده ماشین از

 ایستادیم ویالیشون ی خونه در دم
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 زدم رو در زنگ

 تو بیا گلم اومدی خوش وای:گفت و کرد باز و در جون مارال دقیقه چن از بعد

 شد سبز جلومون علیرضا گودزیالیی هیکل که میشدیم وارد داشتیم

 چطوری لوس خانوم به به:علیرضا

 لق دهن آقای باشم بد باید شما وجود با ـ

 لوسی تو چقدر بابا ای: علیرضا

 ام؟ تو مث یعنی ـ

 خدانکنه ـ

 گودزیال باشم تو مث من نکنه خدا واقعا ـ

 جوون مارال پیش رفتم و گفتم بهش اینو

 خوبی جون مارال سالم ـ

 شدی خوشگل چه عزیزم سالم ـ

 جون مارال میبینه قشنگ قشنگتون چشمای ـ

 تو فدای ـ

 کنم؟ عوض تونم می کجا رو لباسم جون مارال جونتون از دور ـ

 گلم هست اتاق اون ـ

 باجازه فعال مرسی ـ

 دخترم شماس دست ما ی اجازه ـ

 میاد دیگرون شدن صدقه قربون این از بدم چقدر ای

 اینجا بیا هووووووی صدف ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کردن نگاه من به برگشتن همه

 خوبین؟ سالم ـ

 خندیدن همه

 ...بذا اه تو جز شنیدن همه صدف روحت تو ای ـ

 میکنیم؟ عوض لباس کجا اینو کن ولش گلم:شروین

 میکنیم؟ عوض جانم، ـ

 خوب برسم خودم به میخوام منم آره ـ

  دادم تکون تاسف ی نشونه به رو سرم

 بیا دنبالم اووف ـ

 بود گفته جون مارال که اتاقی تو رفتیم اومد دنبالم شروین

 طالیی موهای و آوردم در رو شالم گذاشتم تخت روی داشتم دوسش خیلی که رو نازم پالتوی

 دورم ریختم پریشون صورت به ام شونه روی رو لختم

 رو بود ناز هم خیلی و بودن بودن گذاشته روش اکلیل با رو اژداها طرح که مشکیم ساپورت

 باشه پام گذاشتم

 آرایش میز جلوی رفت

 بودم شده ماه

 زدم لبم روی و آوردم در رو قرمزام مایع رژلب

 میکنه کار چی داره شروین ببینم برگشتم و پوشیدم و آوردم در هم رو بلندم پاشنه کفش

 میکنه بازی اس ام اس داره کی با بدونم شدم کنجکاو میره ور موبایلش با داره دیدم
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 رو خودم کرد نگاهم چشمی زیر دارم بر سرش پشت از چیزی میخوام مثال که سرش پشت رفتم

 کردم بود شروین پشت که کیفم با رفتن ور مشغول

 موبایلش تو کرد رو اش گنده ی کله ندارم کارش ب کاری مثال دید که شروین

 انداختم موبایلش ی صفحه به نگاه یه

 میکرد بازی اس ام اس آرمین با داشت

 کجایی: بود نوشته آرمین

 ارمیال پیش: بود نوشته شروین

 میکنی غلطی چه اونجا ـ

 میشی؟ غیرتی که کجام میدونی اصال ـ

 ارمیالیی پیش اینه مهم هستی که هستی گورستانی هر ـ

 مهمونی اومده باش مراقبش اومدم بابا ـ

 برگشت سریع شروین که میده جوابی چه آرمین ببینم تا وایسادم منتظر

 کردم خیس رو شلوارم کنم فک که کرد اخم جور بد میکنم فضولی دارم که دید منو وقتی

 میکنی؟ نگاه اینطوری چرا چیه ها:گفتم و کردم حفظ رو خودم خونسردی منم

 میکشی سرک من موبایل تو چرا ـ

 من بود من مورد در هایی گفته موبایلت تو دوم نمیخوام بادیگارد برو،من اینجا از همه از اول ـ

 بگین من مورد در میخواستین چیزی چه بدونم باید

 میزنی؟ داد چرا بابا خوب خیل ـ

 چی؟ همش گفتی اگه..همش...همش تو چون ـ

 باشم پیشت من بذا شو بیخیال وجبی نیم بابا:گفت و کشید رو لپم شروین
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 باشه داشته منو کارهای آمار کسی نمیخوام برو نمیشه ـ

 داره دوستت آرمین بابا ـ

 اه بچسبونین اون به منو میخواین همش چرا ندارم من ـ

 بیرون اومدم اتاق از سریع و گفتم اینو

 میزد حرف علیرضا با داشت که صدف پیش رفتم

 کنی؟ عوض رو لباست خوای نمی صدف هوی ـ

 دارم کار نشو مزاحم:صدف

 بمیری الهی ـ

 بود علیرضا ی خاله دختر که الهام پیش رفتم

 چطوری؟ الی سلوم ـ

 ندادی؟ خبر چرا بیتربیت شدی مانکن شنیدم معرفت بی سالم ـ

 کنم سوپرایزت خواستم ـ

 میکردی؟ کار چی نداشتی رو زبون این اگه تو ارمی ـ

 بدم رو تو جواب بتونم تا میخریدم زبون یه میرفتم هیچی ـ

 دراز زبون اووووف ـ

 :گفت تعجب با الی خندیدن و کردن شوخی و کل کل کلی از بعد

 کیه؟ خوشگله پسر اون ارمی ـ

 کردم نگاه میکرد نگاه الی که جایی به برگردوندم رو ام کله

 زمین رو افتاد فکم دیدم که چیزی از و

 میکنه؟ غلطی چه اینجا آرمین ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کیه؟ آرمین:الی

 خوشگله پسره همون ـ

 کنم تورش برم هلویه چه دختر وااای:الی

 کردم تورش کنم فک نزن صابون واسش رو دلت ـ

 کردی غلط تو:الی

 کردی خودت ـ

 تربیت بی:الی

 عمته ـ

 خالته: الی

 دایته ـ

 عموته:الی

 داییته زن ـ

 عموته زن: الی

 خالته شوهر ـ

 عمته شوهر: الی

 عمته پسر ـ

 فهمیدی ها میزنی حرف آیهان به باشه اخرت بار پرو اهه: الی

 ...آیهـــ این با هم تو بابا برو ـ

 ارمیال ـ

 بود آرمین صدای
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کردم نگاه پشتم به برگشتم

 بله ـ

 چرا؟ ـ

 چرا؟ چی بگی میشه حاال را؛ به چسبیده چ چون ـ

 نداری؟ دوست منو چرا:گفت بغض و ناراحتی با آرمین

 نمیدونم ـ

 جواب؟ شد نمیدونم لعنتی د ـ

 کردن نگاه ما به برگشتن همه که گفت داد با رو حرف این آرمین

 میزنی؟ داد چرا....... زناشویه مسئله نیس چیزی عزیز دوستان ـ

 نداری؟ دوست منو چرا تو ـ

 نداری پیشم جذابیتی هیچ خوب ـ

 ..خیلی واقعا..خیلی ـ

 خروجی در سمت رفت و گفت بغض با اینو

 میکنه؟ رفتار ها بچه دختر مثل چرا این واه

 دیگه اس دیوانه

 نداری؟ دوستش چرا بگو خوب:گفت و نشست کنارم اومد شروین دقیقه چند از بعد

 شد خراب ام مهمونی اه دیگه شدم کفری واقعا

  متنفرم ازش چون ـ

 پوشیدمش و پالتوم سریع رفتم و بستم رو در و اتاق سمت رفتم و گفتم داد با اینو

 اومد شروین صدا که میرفتم در سمت داشتم و کردم جمع رو وسایلم
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بزنم حرف باهات میخوام بیرون بیا ارمیال ـ

 برو نمیام ـ

 نکون اذیت اارمیال ـ

 بیام تا خوری غذا میز کنار برو خوب خیل ـ

 ها بیای باشه ـ

 برو بابا باشه ـ

 شد دور اینجا از که میداد خبر شروین پای صدای

 خروجی در سمت رفتم و کردم باز اهسته رو در

 ماشینم سمت رفتم و بیرون رفتم سرعت با

 الفرار و کردم روشنش و شدم ماشین سوار سرعت با

 گذاشتم کارش سر خوب چه ببین خودم قربون ای

 هاها

 بهم جون مارال ی خونه به رفتن راه تو رو اش شماره که شروین به و ایستادم قرمز چراغ پشت

 دادم اس ام اس بود داده

 گوسفنداش بده رو پات زیر های علف تا بیاره رو هاش گوسفند بگو چوپان یه به بزن زنگ یه ـ

 بخورن

 میاد گیرت خوبی پول

 بای

 خودم ی خونه سمت رفتم و کردم خاموش رو موبایلم

 آوردم در رو لباسم بودم خسته ی خسته خونه رسیدم وقتی



 
 

144 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 نخوندم هیچی دارم کالس فردا خداجون وای

 همیشه و میکنه هنگ مخم میدونستم چون ترم اخر واسه نمیذاشتم رو درسم بود عادتم همیشه

 نشه انباشته هم روی تا میخوندم ترم طول در

 برد خوابم ام جزوه از صفحه 0 خوندن از بعد خوندم درس و داشتم نگه بیدار رو خودم بزور

 شدم بیدار صورتی پلنگ صدای با صبح

 دانشگاه برم باید اه

 نخوندم هیچ وای ای

 و خوردم صبحانه آشپزخونه تو رفتم بعد زدم صورتم و دست به آبی و دستشویی رفتم بیخیالی با

 آمادشم تا رفتم

 کردم روشن رو خوشملم موبایل و کردم خاموش رو شدم بیدار باهاش که رو موبایلم یکی اون

 کمدم سراغ رفتم

 کفش زدم لب برق یه و پوشیدم رو ایم راهبه ی مغنعه و مشکی لی شلوار با مشکی مانتوی یه

 پشت اس ام اس عالمه یه صدای دفعه یک که پوشید و آوردم در رو خریدم دیروز که رو اسپورتم

 اومد هم سر

 بود شروین از همش کردم موبایلم ی صفحه به نگاهی

 کردم پاک رو همه و نکردم نگاه بهشون

 میشه شروع کالسم دیگه ساعت یه بود 92 ساعت ماشین سمت رفتم عجله با

 دیدم توش رو علیرضا که شدم اسانسور سوار رفتم

 شدم سوار و زدم لبخند

 زد غیبت کجا دیشب ـ

 برم شدم مجبور داشتم کار ـ



 
 

145 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 آهان:گفت مشکوکی حالت یه با

 ایستاد آسانسور ثانیه چن از بعد

 علیرضا بعد و شدم پیاده من اول

 رفتی خبر بدون که شدم ناراحت خیلی ارمیال:علیرضا

 میره یادت میشی بزرگ نداره اشکال ـ

 بای ندارم وقت من

 شدم ماشین سوار رفتم و نشدم جوابش منتظر

 رسیدم دقیقه 5 از بعد کردم رانندگی سرعت با تونستم می که حدی آخرین با

 عجب

 بود دانشگاه نزدیک تقریبا ام خونه

 .... االن اما بودم راه تو دقیقه 92 همیشه

 شدم پیاده ماشین از عصبانیت با

 میکنه کار چی اینجا گوزینه این

 میکنی؟ کار چی اینجا تو ـ

 بشم دوستم کار پیگیره اومدم ـ

 کنیم حل رو مشکلمون تا بیاد بگو دوستت به چه تو به اصال.............. ببین ـ

 نیومد دیشب مگه کردی دیونم ارمیال وای ای ـ

 بودم نکرده فک دوستی این مورد در زیاد موقع اون خوب ـ

 چی؟ یعنی ـ



 
 

146 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 دوست از کدوم هیچ به منم و ببنده دل بهم پسرم دوست ندارم دوست اصال من شروین ببین ـ

 نبستم دل پسرام

 شد زندگیم وارد نخواسته شما دوست این اما

 اولین این و دادم اس آرمین به میدونم رو چیز همه اینکه تصور با اما بدونم چیزی اینکه بدون من

 بود خودم کردن بخت بد واسه قدم

 شدم جوری یه دیدم دوستترو وقتی ولی دیدم زیاد خوشمل پسر من میدونی

 یه منم بابا نه دیدم و کردم فک کمی و خونه اومدم وقتی که دیشب تا نکردم درک خودم اینو اما

 دارم بهش خواصی حس

 بکشه منو منت بیاد بگو خرت دوست این به برو میگم هم حاال و

 ها دارم عالقه بهش منم نگی

 دماغته نوک بزرگت تیکه گفتی بفهمم اگه

 موند باز شروین دهن

 بود زده خشکش و

 تو برم که دانشگاه ورودی سمت به رفتم و کردم بای بای و زدم لبخند

 بود راست تقریبا گفتم شروین به که چیزی

 کردم احساس خودم تو خواصی احساس یه دیدم و آرمین وقتی من

 نه یا عاشقشم که نیستم مطمئن هنوز ولی

 جذابه حد از زیاد آرمین که اینه برای فقط احساس این شاید

 باشم دوست باهاش ها حاال حاال میخوام و شدم کرمو که اینه مهم حال هر در

 کالس سر رفتم و دانشگاه توی رفتم
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***************** 

 کردم روشن رو موبایلم "شو" برم که اومدم می بیرون کالس از داشتم

 شد بلند اسم ام اس صدای موقع همون

 بود آشنا نا شماره

 میشی؟ دوست من با گلم سالم:بود نوشته

 بدم جواب نداشتم دوست اصال که بود بار اولین برای

 ماشینم سمت رفتم و کردم پاک رو اس

 بور میان و بود خلوت هم که رفتم ای کوچه سمت به و کردم روشن رو ماشین و شدم ماشین سوار

 بود

 کردم نگاه خورد زنگ موبایلم که کوچه تو پیچیدم

 بود آرمین

 دادم جواب و زدم لبخند یه

 بله؟ ـ

 باشم باهاش بیشت میخوام نکنه فک تا میکردم رفتار خشک باید

 :گفت مهربونی با آرمین

 در من اگه و کرده تغییر من مورد در نظرت میکنه حساس که گفت بهم شروین ، عزیزم... ارمیال ـ

 باشی باهام ممکنه کنم خواست

 کردم فکر کم یک

 بدم ج زود اینقدر نمیشد نچ
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 میشکست غرورم

 :گفتم دلیل همین به

 رسونده عرضت به اشتباه ـ

 : گفت شیطنت با آرمین

 میکنی اذیتم داری میدونم ارمی ـ

 فهمیدی؟ کجا از:گفتم و خندیدم

 میزد موج شیطنت و خنده توش بود جوری یه لهنت که اونجایی از ـ

 گفت رو چیز همه بهت شروین کنم فک من ولی گرفتی منو موچ حاال خوب خیل ـ

 مونه نمی دهنش تو چیزی یه لقه دهن شروین آره ـ

 :گفتم و زدم لبخند

 !!توه مث پس ـ

 ام؟؟ لق دهن کجا من ـ

 لقی دهن نکن انکار ـ

 لقم دهن چشم کنی تصور لق دهن منو داری دوست حاالکه ـ

 .......کـ میاد خوشم:گفتم و خندیدم

 اومد در جیغم دفعه یک

 کردم تصادف باهاش منم کرد ترمز یکدفعه جلوییم ماشین

 شد چی ارمی:آرمین

 کردم تصادف وچوک خاک ـ

 خوبه حالت نمیکنی؟االن جمع رو حواست چرا:زد داد آرمین
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 هم بعدش ندارم دوست رو باشه زده کهیر که پسری دوست منم میزنی کهیر بابا نخور حرص ـ

 بهتره خیلی یکی تو از حالم مطمئنم و خوبه حالم

 خندیدم غش غش و گفتم اینو

 شیشه به زد یکی

 بای فعال میزنم زنگ آرمین ـ

 کردم قطع زود بده جواب نشدم منتظر

 کردم باز رو ماشین در

 زایید قلو 8 گاوم اوه اوه

 بود ها گرفته برق اون از سوسول پسر یه بودم زده که کسی به

 از اون احترام به مشکیش موهای ی همه و آورده در سفید موی تار یه حتما نگرفتتش برق نه اما

 برخواستن جاشون

 زدم لبخند یه و گرفت خندم خودم فکر از

 به:گفت و کرد نگام هوس از پر نگاه یه با و داد تحویلم داری معنی لبخند دید منو لبخند که پسره

 من؟ ماشین به زدی شما کوچولو خانوم به

 شد رمان مثل درست

 فرشته چه میفهمم شدین پیاده ماشین از شما وقتی و شدم پیدا عصبانیت با منم ماشینم ب زدی

 زده من به ای

 :گفتم و کردم اخم

 بگیرن رو پولتون بیایین امروز من کارت این بدم رو شما خصارت باید و مقصرم من ـ

 کوچولو کجا:گفت و گرفت رو دستم پسره که ماشین سمت برم خواستم و دادم بهش و کارتم

 دارم کارت وایسا
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 شدم بخت بد بفرما شانس بخشکی

 هااااااا پاش وسط بزنم شدم مجبور شاهدی خودت خدایا

 کردم نگاه اخم با

 بکش رو دستت محترم اصطالح ب آقای ـ

 ملوسک میشه چی نکشم اگه ـ

 میشه اینطور ـ

 شد زمین نقش که پاش وسط زدم محکم

 گوشم تو بزنه یکی خواست و من به رسوند رو خودش و شد بلند که ماشین سمت رفتم سرعت با

 و کردم استفاده فرصت از منم دلش رو گذاشت رو دستش دلش تو کبوندم رومحکم مشتم من که

 .......و پام جلوی گذاشت رو پاش که بدم ادامه راهم به خواستم

 شدم پا کله بنده بعله

 ایستاد روم به رو و جلوم اومد پسره

 دلم توی زد لگد یه و

 پیچیدم خودم به درد از

 کرد له رو پام و پا رو رفت پاش با که بندازم جفتک خواستم

 :گفت پسره که اومد در جیغم

 تو اما بزنه منو بود نکرده جرئت دختری هیچ حاال تا خوردم ازت زیادی کوچولو پیشی ببین:پسره

 بدی رو کارت این سزای باید حاال زدی منو

 ....انتــ عوضی گمشو ـ

 : اومد پسری یه صدای
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 میکنی؟؟ کار چی هی ـ

 بود شروین انداختم ورم دور به نگاهی

 شروین عاشقتم جون آخ

 زنمه توچه ب: پسره

 باشم؟؟؟ زنشون من دارن دوست همه ها تازگی چرا خدا ای

 شد؟؟ شما زن من زن حاال تا کی از:شروین

 کرد من صاحب رو خودش که اینم بفرما

 توه؟ زن من زن گفته کی بابا گمشو:پسره

  پرروه خیلی این اما الفرار و میکرد باور بود ای دیگه کس هر اسفالت رو افتاد فکم

 میزنی دست کسی ناموس به باشه اخرت بار:زد داد و گرفت رو پسره ی یقه و جلو اومد شروین

 فهمیدی

 داد تکون فهمیدن ی نشانه به رو سرش تند تند و انداخت شروین ی گنده هیکل به نگاه یه پسره

 بیام تا ماشینت تو برو ارمی: شروین

 زمین رو افتادم و خورد پیچ پام که ماشین سمت برم خواستم و شدم بلند جام از سریع

 : زدم داد که کمکم بیاد خواست شروین

 کن ادب رو پسره اون تو نیا نه ـ

 کرد بلند منو و من کنار اومد و پسره صورت تو زد محکم مشت یه شروین

 ماشین سوار رفتم شروین کمک با

 :گفت و رل پشت نشت شروین

 خوبه؟ حالت ـ
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 شو بریم نیس چیزی خورد پیچ پام فقط اره ـ

 باشه ـ

 شد؟ پیدات کجا از تو راستی ـ

 بزنم حرف باهات اومدم ـ

 بزن خوب ـ

 داری دوست رو آرمین واقعا تو ارمی ـ

 گناه هم آرمین آرمین دست کف میذاره بگم اینو اگه دیدم که نیستم مطمئن هنوز بگم خواستم

 :گفتم دلیل همین به داره

 ـــــــــقــــــــشــــــ عــــــــــــــــاشــــــ ندارم دوستش نچ ـ

 ــــم

 داد ادامه رانندگیش به و زد لبخند یه شروین

 نبود زیاد اما میکرد درد کمی پام

 رفتم پادشاه 90 خواب به و بستم رو چشمم

 ...حـ میلنگی؟چرا خوبه؟چرا افتاد؟حالت اتفاقی چه بودی؟ کجا آرمی:آرمین

 :گفتم و آرمین حرف تو زدم

 رد اونجا از داشت که شروین خورد پیچ پام کردم تصادف..ایش بپرس سوال یکی یکی اهه ـ

 کمکم اومد دید منو میشد

 همین؟ ـ

 دیگه آره ـ

 :گفت و باال انداخت رو اش شونه و کرد نگاهم مشکوک آرمین
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 کنم؟ کمکت میخوای ـ

 کنی تماشا منو کشیدن عذاب اینجا وایسی میخوام پ ن پ ـ

 منو و کمرم پشت گذاشت رو دستش یکی اونی و زانوم زیر انداخت رو دستش یه جلو اومد آرمین

 کرد بلند کاه پر مث

 نیوفتم تا گردنش دور بندازم رو دستم شدم مجبور

 اش سینه روی گذاشتم رو سرم

 خبره چه اوه اوه

 اش سینه ی قفسه تو انداخته راه کنسرت

  میکرد دعوت هم ما کاشکی

 گودزیالیی قامت و شد باز درش که بزنه رو آسانسور ی دکمه خواست آسانسور سمت رفت آرمین

  شد نمایان نوید

 کرد سالم ناراحتی با و شد غمگین اش قیافه دید رو ما تا نوید

 :گفت لبخند با آرمین

 طوری چه نوید داداش به به ـ

 داداش مرسی:نوید

 خوبی؟ جان ارمیال

 بشه من خر باید آرمین خوردی پیچ پام فعال ممنون:گفتم و زدم لبخند

 کردین آشتی اه:نوید

 کنن باور ابلحان کنن دعوا اف بی و اف جی گفتن قدیم از دیگه آره:آرمین

 هاتم گفتن المثل ضرب این عاشق:نوید
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 منه مث دقیقا ـ

 بیاییم گفتم بهتون مثال تهرانی خانوم راستی...میکنه جور هم با رو تخته و در خوب خدا:نوید

 ها رفت یادتون اتاقم

 میام کارم از بعد...میگی راست اوا ـ

 بای فعال دیدمتون شدم خوشحال خوب چهارشنبه برای میمونه... انشاا میرم االن منکه:نوید

 بای ـ

 بای:  آرمین

 آسانسور داخل رفت آرمین

 زد رو دکمه و

 میکرد نگاهم داشت کردم نگاه آرمین به

 داره لبایی چه

 ببخشید عزیز های بچه.نکن باز رو ها بچه گوش و چشم ارمی استغفراهلل....)خو واسه میده حال

 (ها کمی فقط البته.منحرفه کمی بچه این

 من به اون میکردم نگاه آرمین به من

 هندی فیلم شد هه هه

 آرمین؟ ـ

 جونم ـ

 شده؟ چش این... ا بسم

 کردم صداش داشتم کرم فقط نداشتم سوالی آخه کردم سکوت

 :گفت ندارم سوالی فهمید که آرمین
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 داری قشنگی چشمای ـ

 حالم خوش خیلی سبزه چشمم اینکه از و ام سبز رنگ عاشق خودم من میدونی ، میدونم ـ

 خواسه جوری یه چشمم رنگ میگن همه

 داره فرق ها سبز ی همه با

 خواصیه خیلی رنگ خاکستریه های رگه با عسلیه و نارنجی و وآبی سبز چشمت ترکیب:آرمین

 میدونم ـ

 زد لبخند آرمین

 ایستاد آسانسور

 گذاشت اتاقم جلوی منو آرمین

 شد تموم سواری خر پایین بفرمایید:آرمین

 میکنه درد پام من ها دنبالم بیای باس دیگه دقیقه چن....من خر ممنون ـ

 چشم ـ

 اتاقم توی رفتم

 کردم نگاه رو خودم آینه جلوی بار چند

 اومده پیش سوال یه برام

 تره؟ جذاب صورتم اعضای از یک کدوم من

 نیس که دماغم

 نیس اینم اما نازه لبم

 باشه چشمم نکنم فک ولی نازه هم چشمم

 رنگه خوش و ناز خیلی هم موهام
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 سفیدم پوست هم شاید

 جذابم کل در اینه مهم درک به اصال اه

 من دارم نفسی به اعتماد چه هه هه هه

 نازم لب روی زدم و داشتم ور رو مای لب رژ

 بود روشن صورتی

 نبود ضایع زیاد اما بود زخم هنوز لبم

 نشستم کاناپه رو رفتم کنان لی لی

 اومد در صدای که شدم منتظر دقیقه چند

 بله؟ ـ

 کنم درستت اینجا گفت آرمین ؛ منم گلم:فرهاد

 ایـــــــــــــش دیگه گیریم اتاق تو میبرد منو خودش خوب واه

 تو بیا نیس مشکی ـ

  تو اومد فرهاد

 این شده جیگری چه اوالال

 چسبونه که پوشیده زرشکی لباس یه

 ها تفنگی لوله اون از پوشیده هم سفید لی شلوار یه

 اسپورت سفید کفش یه با

 عزیزم سالم:فرهاد

 شدی خوشگل

 بودم خوشگل ـ
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 معلومه اونکه ـ

 ندادم رو جوابش

 میره آبروت بدی رو پسرا به اگه که کرده ثابت تجربه

 نکنین بد فکر هااا نکردم تجربه من البته

 گفته بهم دوکسم

  کشید طول فرهاد کار دقیقه 92

 کردم کار چی ببین نکنه درد دستم:فرهاد

  کردم نگاه خودم به آینه تو

 دیگه؟ کیه پرانسس این اوه

 منم که این اک

  فرهاد ی کله رو زدم کردم بلند رو دستم باشم مطمئن اینکه برای

 منم بابا نه

 میکرد نگاهم تعجب با داشتم فرهاد

 دیوونه من میکنه فک االن حتما اش کله تو زدم اومدم خر مثل من داشت حق خدا ی بنده خوب

 نیستم؟؟ مگه...ام

 بپوشم؟ لباسی چه باس امروز....خلم میسی:گفتم و زدم لبخند یه

 ای قهوه کرم شال یه با ای قهوه بوت نیم یه و کرمی شلوار یه با ای قهوه مانتوی یه ـ

 بیرون گمشو خوب اهان ـ

 چشم ـ

 کمد سمت رفتم سختی به بیرون رفت وقتی
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بپوشم؟ بلند پاشنه کفش جوری چه حاال وای ای

 نمیپوشم بیخیال

 بدم؟؟؟ عذاب رو خودم چرا

 پوشیدم و کردم پیدا رو بود گفته فرهاد که لباسایی

 برم کش رو مانتو این باشه یادم بود قشنگی ترکیب مانتو

 ندیدین؟؟ میکنین؟؟دزد نگاه اینطوری چرا هااا؟؟؟چیه

 میخونین رو مرتبه بلند ی بنده افکار دارین که خودتونین هم دزد تازه

 شد شروع ام درگیری خود دوباره واای ای

 روانپزشک پیش برم باس

 روانپزشک پیش برم میره آبروم واای ای

 پیش رفتم قبال من که میشنون مریضام بعد بشم روانپزشک میخوام سرم خیر فردا پس

 میکنه ناقصمون میزنه چله و خل دکتر این پیش نریم میگن بعد روانپزشک

 خودتی چل و خل اصال

 چین دیگه خودشون پس میشم حساب چل و خل و روانپزشک پیش رفتم من اگه

 ها گودزیال

 دارم درگیری خود میگم بفرما واه

 عجقم بده شفا مرا دامانت به دستم خدایا

 بده شفا مرا بود این منظورم ببخشید خدایا گفتم چی اوه اوه

 حاده مشکلم واقعا شدم مطمئن که زدم ها دیوونه مث لبخند یه ناخوداگاه

 کنم صحبت مورد این در آریانا با باید
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 رفتم آینه جلوی

 بود شده ضایع خفن ام تیپ اسپورتم کفش این با

 گشتم بلند پاشنه کفش یه دنبال و کمد سمت رفتم اجبار به

 پوشیدم و آوردم در رو بود ناناز خیلی که کرمی کفش یه

 نبود بلند زیاد اش پاشنه که بود این خوبیش

 اینه جلوی رفتم

 شدم باکالس چه اوالال

 بیرون بودم نریخته رو همش ولی بودم نپوشونده رو موهام یعنی بود متوسط حجاب

 ها ترم ناز خیلی اینطوری

 :میگفت که اومد آرمین صدای و در به زد یکی که در سمت رفتم بود شده کمتر پام درد از کمی

 نشد تموم کارت عزیزم ـ

 نخورد بهم حالم عزیزم گفت بهم اینکه از پیش روز چن مثل ولی چرا نمیدونم

 شدم؟؟؟ عاشق گرفته گاز رو مخم خر راستی راستی نکنه

 کشکیه چه دیگه عشق خل

 خالته کشک گفتن و کردن وجود ابراز کرمام

 مورد در باشه آخرت بار هاااا دارم غیرت ام خاله رو من هوووی:گفتم و کردم سرکوب رو کرمم

 هااا میزنی حرف عزیزم خاله

 اتاقی؟؟؟ تو ارمی:میگفت که اومد آرمین صدای

 یه نیستی کنه فک اتاق تو بیاد شو قایم جا یه برو ارمی:گفتن و وسط اومدن دوباره کرمام هاهاها

 بهش بخندیم کم
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کاناپه پشت رفتم و کنن بوس رو کرمام بدنم اجزای تمام دادم دستور و زدم شیطانی لبخند یه

 شدم قایم

 کردم ورم دور به نگاه یه ضایعس خیلی دیدم شدم قایم پشتش وقتی

 شد باز در که میشدم نزدیک میزم به داشتم میزم طرف رفتم شدم بلند جام از

 کردم قایم در پشت رو خودم سریع

 میبینتت االن کنه کارت چی بگم خدا ارمی آی

 میموندی کاناپه پشت میمردی

 رسید ذهنم به فکری یه که کاناپه نزدیک رفت آرمین

 کرد پخم یکی یکدفعه که میشدم در نزدیک یواش یواش داشتم

 زدم رو سکته درجا

 آرمینه دیدم برگشتم

 میکردی؟ فرار داشتی کوچولو خانوم خوب:آرمین

 من؟؟؟ ـ

 ام نداشته خواهر پس ن ـ

 نمیکردم فرار که من گفتم ـ

 شد؟ خوب پات:گفت و کرد نگاهم لبخند با آرمین

 نیس بدک ای ـ

 پایین میرم منم بیا خودت پس خوب ـ

 برجکم تو خورد کلمه واقعی معنی به یعنی

 :گفتم و کردم نگاهش مظلوم
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 خوبه که نگفتم نیست بدک گفتم ـ

 بری خودت میخواستی تو اما ـ

 گفته؟ کی ـ

 گفتم من ـ

 کردی غلط خیلی تو ـ

 کرد اخم آرمین یکدفعه

 گفتم چی اوه اوه

 !!!خوب نبود حواسم اصال من

 جنبه بی

 بیرون رفت اتاق از حرفی هیچ بدون ارمین

 چل و خل لوس ی پسره ـ

 : گفت و وایساد جلوم اومد آرمین

 گفتی؟ چیزی ـ

 افتادم پته تته به و گرخیدم که بود خشمگین لهنش اینقدر

 بودم دیوار با.. ه..ن؟؟؟نـ..م ـ

 بیرون رفت و انداخت بهم سفیعی اندر عاقل نگاه یه

 شد اینطوری چرا این حسین یا

 حیفه واقعا نازی این به پسر. داره گناه بده شفاش خدایا

 گرفتم چنگول خودم از

 هاااا شدی چرون چشم خیلی ارمی آی آی آی
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 زمین تو برو آبشو بکش خجالت

 باشه؟؟؟ دومم بار این که کشیدم خجالت کی من بفرمایید قدرم گران وژدان به نیس یکی اخه

 میدونم اسکلم خیلی

 شدم قبول پزشکی چطوری نمیدونه و احمقم خیلی میگه بهم همیشه مهال

 میدادم کنکور داشتم که موقعی کنم فک اسکلم خیلی من میگه هم راست خوب

 کردم تقلب بخوام انکه بدون

 میزنم حرفا چه میشه مگه واه

 کنم معرفی رفت یادم راسدی

 دانشگاه در من صمیمیه دوکس زند مهال

 خودم مث چلیه و خل خیلی دختر

 نگو که ادبیه با دختر یه البته

 بودیم هم با دبستان اول کالس از مهال منو

 دانشگاه تا بودیم دوست هم با اول همون از

 میزدیم بهم رو کالس نظم اینکه خاطر به روز هر که طوری شدیم شلوغ خیلی بعد به دبستان از

 دفتر میرفتیم

 و میخوندن درس هی سرکالس که بودیم مثبت خر های بچه این از پنجم تا دبستان اول از البته

 زلزله شدیم راهنمایی اول از اما نمیزدیم حرف

 میکردیم دعوا هم با چقدر نمیره یادم وقت هیچ

 هم با ای قهوه اون و سبزه چشمم من اینکه دلیل به بار یه کردیم دعوا هم با چیز یه سر بار هر

 دیگه اسکلیم خیلی کل در کردیم دعوا
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 شلوغیم خیلی دانشگاه تو هم االن

 ببریم رو دانشگاه پسرای ی همه دل شده باعث شلوغی همین بمونه هم خودمون بین

 کنیم صحبت مهال چرت ریخت مورد در بریم بگذریم اینا از خوب

 خوشگله هم مهال

 رو چشمش و کنی ترش پر کم یه و کنی کوتاه کمی رو قدش باید فقط سوئیفته تیلور فتوکپیه

 کنی ای قهوه

 خوشگلیه و ناز خیلی دختر

 دندونش عبارتی به اس کوله و کج همه اونه مال صافه که من برعکس هاش دندون اینا از تر مهم و

 خرگوشیه

 هم رو رفتن دندوناش ی همه کوچیکه فکش بیچاره

 خودم مال مث سفیده خدایی دندوناش ولی

 بیرون بیایم مهال کردن آنالیز از خوب

 اسکلم چقدر من اینکه سر بریم

 اس بچگانه خیلی افکارم و فکر دیگه میگفتم داشتم

 دنیا میگه چون نخورم روحی های ضربه تا بمونم بچگونه افکار همین تو باید میگه همیشه آریانا

 با که میکنه زخمیت اونقدر یا میکشتت یا کنه پیدات تنها اگه گرگ یه مثل وحشیه و خشن خیلی

 بمیری سختی و عذاب

 شاعره پا یه هم ما اسکل داداش این

 قروقاطیه اللیگا حد در هم ام بندی جمله اس بچگانه افکارم اینکه بجز بگذیریم حاال

 داد نجات منو اومد یکی که بودم شده غرق خودم افکار تو

 داد نجات منو در صدای
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 خوبی ناجیه عجب

 بله؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ـ

 :اومد طرالن صدای

 میکنی؟؟؟ کار چی دیگه بیا ارمیال

 بریم هم با وایسا بابا اومدم ـ

 باشه ـ

 بیرون رفتم و رفتم در سمت به

 :گفت و خندید دید منو تا طرالن

 شدی خوشگل و خوب دکتر خانوم یه شبیه حاال ـ

 شدی؟ دکتر شبیه االن میگی که بودم کارگر شبیه قبال مگه واه ـ

 نداشتی کارگرا با زیادی فرق ـ

 دکترم من فهمیدی کجا از تو راستی....مرض ـ

 :گفت و زد لبخندی

 گفت آرمین ـ

 شد جوری یه حالم اومد آرمین اسم تا

 باز من شد مرگم چه بابا ای

 میشم اینجوری میاد بدم اینقدر اه اه اه

 ــش ایـــــــــــــــــــــــ

 :گفتم و زدم اجباری لبخند یه

 آهان ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 رفتیم شو سمت به طرالن با

 بودم نگران اینقدر چرا نمیدونم

 شد شروع دوباره اه

 میتونم که گفت نیست خوب حالم که فهمید بردارمون عکس یاسمین عکس تا 0 انداختن از بعد

 برم

 بیرون پریدم شد آزاد قفس از که پرنده یه مثل گفت اینو تا انگار بودم جمله یه همین منتظر فقط

 شدم اتاق وارد و اتاقم سمت رفتم

 کشیدم دارز کاناپه روی

 بوندوسلیگا و اللیگا حد در بود بد حالم

 بدم جواب نداشتم حوصله زد زنگ موبایلم که بستم رو چشمم

 کردم قطع رو صداش کیه ببینم اینکه بدون

 شده چم نمیدونم بود شده بد خیلی حالم

 اتاق از بیرون رفتم و کردم جمع رو وسایلم و شدم بلند کاناپه روی از

 میرفتم راه حالی بی با

 بود افتاده خونم قند دوباره

 بستم رو چشمم و نشستم آسانسور کف آسانسور به رسیدم تا

 میکرد درد خیلی سرم

 ایستاد اسانسور وقتی

 شدم بلند و گفتم علی یا یه و گرفتم آسانسور ی میله به رو دستم حالی بی با

  رفتم پارکینگ سمت به
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بود کرده پارک پارکینگ ته اون رو ماشینم شروین

 شروین نکنه کارتت چی بگم خدا

 برسم سالم تا دادم صلوات 922 برسم ماشین به وقتی تا

 کردم شکر رو خدا صندلی رو نشستم وقتی

 گیجید سرم برم خونه تا رو راه همه این باید اینکه فکر با

 دادم فحش خودم به حالی بی با

 اومد موبایلم صدای دوباره

 کردم نگاه اش صفحه به

 بود علیرضا

 کردم روشن رو ماشین و کردم خاموش رو موبایلم نداشتم رو گودزیال این ی حوصله

 رفتم خونه سمت به سرعتم آخرین با

 شندیم رو آشنایی یه صدای که کردم شکر مرتبه هزار رو خدا رسیدم آپارتمانمون به وقتی

 آریاناس دیدم برگشتم

 طرفش رفتم حالی بی با

 شد چی نمیدونم دیگه و دادم دست از رو تعادلم و رفت گیج سرم رسیدم بهش تا

********************* 

 کردم باز رو چشمم آریانا صدای با

 عزیزم خوبی ارمیال:آریانا

 میکنه درد سرم فقط خوبم ـ

 میکردی؟ ضعف احساس بود وقت چند خونی کم چقدر تو دختر...نیست چیزی ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 میشه ماهی 1 ـ

 :زد داد آریانا

 نگفتی؟ من به و داشتی ضعف ماه 1 تو ـ

 نبود مهمی چیز ـ

 نیستی بیش اسکلی واقعا تو اوووووووووف ـ

 گریه زیر زدم یکدفعه که شد چم نمیدونم

 کرد نگاهم تعجب با آریانا

 بغل گرفت منو و کرد پاک رو اشکام دستش با بعد

 شده؟ چیزی ارمی:آریانا

 میزنه شور دلم نیست خوب حالم نمیدونم ـ

 تنهایه مال نیست چیزی ـ

 بودم؟؟؟؟ تنها کجا من اه

 شدم بلند جام از و نگفتم چیزی دیگه

 کجا؟:آریانا

 شکار برم میخوام ـ

 شد؟ خوب تو حال باز وای ـ

 آشپزخونه تو رفتم و زدم لبخند

 نبود توش هیچی کردم باز رو یخچال در

 :زدم داد

 نمیکنی؟ کوفت چیزی ات خونه تو میای وقتی تو آریانا ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 :میگفت که اومد سرم پشت از آریانا صدای

 خواهرم نچ ـ

 خلی بس از ـ

 :گفتم و بستم رو یخچال در

 بود ات وظیفه اصال...  که ممنونم داداشی خوب ـ

 بده شفا رو ما خواهر این خدایا ـ

 بای رفتم من ــــــرض مــــــــــــــــــــــــ ـ

 اینجوری بیرون بیای بودن خون کم این از کمی تا بخر جیگر حتما فردا...باش خودت مراقب ـ

 دستمون رو میوفتی بری پیش

 کنه؟؟ جیگردرست واسم کی ولی.. باشه مرض ـ

 بخر برو ـ

 میذارین پام جلوی که خوبی های حل راه این از ممنون ـ

 نداشت قابلی خواهش ـ

 بای رفتم من بمیر خفه ـ

 بای ـ

 شدم ولو تختم رو رسیدم که خودم ی خونه به

 کردم عوض رو لباسام

 ماکارونی گرفتم تصمیم و رفتم اشپزخونه سمت به و پوشیدم بنفش شلوارک یه با لیمویی بلوز یه

 اومد موبایلم صدای که کنم درست

 بود طرالن رفتم موبایلم سمت به
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 میزنه زنگ تلفن باز

 میدارم ور رو گوشی من میزنه آهنگ گوشم تو

 ...میگم

 داری؟ مرض الو ـ

 تو؟ چته تربیت بی:طرالن

 کرده اتصالی سیمم هیچی ـ

 خونه؟ رفتی زود امروز چرا راستی... اوخی ـ

 نبود خوب حالم چون ـ

 خوبی؟ االن...آهان ـ

 توپم توپ آره ـ

 میای؟؟ ولنجک میریم فردا توپ خانوم خوب ـ

 چیه؟ ؟؟غذا نیام چرا ـ

 کوبیده و جیگر ـ

 میان کیا..جووووووووون آخ ـ

 داره فرق ما با تایمشون که اونایی حتی میان ها بچه ی همه ـ

 دیگه؟؟ دنبالت بیام من راستی اوکی میاد هم داداشم پس اه ـ

 میاد آرمین نه ـ

 روم ریختن سرد آب انگار گفت اینو طرالن تا

 پریده رنگم کردم حس

 کرد لرزیدن به شروع دستم



 
 

171 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 :گفتم میلرزید عصبانیت و بغض شدت از که صدایی با

 فعال دارم کار...کـ من ـه.باشـ ـ

 کردم قطع و نشدم جوابش منتظر

 شد بد خیلی حالم

 بشه جاری اشکام گذاشتم و نشستم کاناپه روی

 نکردیم دوست هم با ما مگه میکنه اینجوری آرمین چرا اخه

 میکنه اینطوری این چرا شدم عاشقش من که حاال..خدا ای

 چی؟؟؟؟؟

 شدم؟ عاشقش من

 نمیدم جا قلبم تو رو پسری هیچ من نه

 !!!!!!!!!کس هیچ

 :گفتم خودم با و کردم پاک رو اشکام

 رو تو لیاقت اون!!کنی گریه بخاطرش تو که نداره ارزش میکنی؟؟هیچکی گریه چرا ارمی

 !!بریزم پاش به رو اشکام من که نداره ارزش کس هیچ!!نداره رو تو لیاقت کس هیچ!!نداره

 .شد بهتر حالم جمالت این گفتن با

 .بخونم درس کمی رفتم و شدم غذا بیخیال

 .خورد زنگ موبایلم که خوندم درس ساعتی 9

 :دادم جواب بود ناشناس ی شماره یه کردم نگاه صفحه به

 بله؟ ـ

 :گفت و اومد پسری یه صدای



 
 

171 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 عشقم؟ چطوری ـ

 درس دوباره و کردم قطع رو گوشی سریع کنم پسرا اذیت نیومد خوشم که بود بار اولین برای

 خوندم

 اومد واسم اس ام اس دقیقه چند از بعد

 بود شماره همون کردم باز رو اس

 :بود نوشته

 کوچولو؟ خانوم نیاوردی جا به

 کردی تصادف باهاش امروز که ام همونی من

 دهنم تو اومد قلبم

 کرده؟ پیدا کجا از منو ی شماره این

  کردم فک کمی

 .خودم پوک و گچی مخ تو زدم تفکر اندکی از بعد

 دادی بهش رو کارتت تو احمق سرت تو عالم دو هر ـــــاک خــــــــــــــــــــــــ

 شدی بخت بد ارمی وااای

 روشه کارت محل آدرس

 میکنی؟؟؟ کار چی سراغت بیاد اگه

 خری خیلی ارمی وای

 واااااااااااای

 کرد وجود ابراز شکمم خوردن حرص کمی از بعد

 زدن در که بیارن برام پیتزا بزنم زنگ تا رفتم کشید تیر جور بد ام معده



 
 

172 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بود در پشت آریانا کردم باز رو در

 گل خواهر سالم:آریانا

 خل داداش سلوم ـ

 لطفت از ممنون ـ

 اس وظیفه داداش میکنم خواهش ـ

 :گفت و گرفت طرفم به ظرفی آریانا

 بخوریم باهم بیا کردم درست سبزیه قرمه این بیا ـ

 !!سبزی قرمه چی اونم کرد درست غذا هم ما داداش عجب چه اوه اوه

 تو بیا باشه ـ

 خوری نهار میز طرف رفتیم هم با

 ولنجک بریم میای فردا هم تو:آریانا

 میای؟ هم تو آره ـ

 ارمی...آره ـ

 جونم ـ

 ..دوباره تو ـ

 برگشتم طرفش به

 گفت نصفه تا رو حرف یه این دوباره اه

 بزنی؟ اخر تا رو حرفت نگرفتی یاد هنوز ـ

 بده منو غذای خوب بابا بیخیال ـ

 :گفت و نشست کاناپه روی کنارم اومد آریانا غذا خوردن از بعد



 
 

173 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کردی گریه ـ

 فهمید کجا از کردم تعجب کم یه

 داد ام لو چشمام دوباره نه واای

 چشمم تو رفت چیزی یه بابا نه ـ

 :گفت و بوسید منو آریانا

 ناراحتی؟ چیزی از نکردی؟ارمی کی کردی گریه تو کی نفهمم سال همه این از بعد من میشه ـ

 بگو بهم

 شد شروع درگیریم خود دوباره که شدم مند عالقه آرمین به بگم بهش خواستم

 با که اس هفته یه از تر کم من نیس عادت نه....عادته یه فقط این.نیستی پسر اون عاشق تو ارمی

 گاهی که بودم دوست زیادی پسرای با من. باشم کرده عادت بهش نمیتونم شدم دوست آرمین

 بودم نکرده عادت بهش اما بود کشیده طول ماه 9 تا پسر یه با دوستیم

 عاشقشم من یعنی

 روز چند اگه کرده خودش جذب منو و جذابه فقط اون..نیستم نـــــــــــــــــــه

 میکنم فراموشش حتما نبینمش

 اومدم خودم به من که داد حرکت من صورت جلوی رو دستش آریانا

 بله؟ ـ

 کردی؟ قهر آرمین با دوباره میگم زدم حرف تو با کجایی ارمی ـ

 کنیم قهر هم با بخوایم که نکردیم دوست هم با ما ـ

 بخور منو بیا حاال بابا خوب خیل ـ

 میمونی دلم رو بخورمت اگه تلخی گوشت ـ

 :گفت و کشید منو موی آریانا



 
 

174 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 تلخم گوش من پس ـ

 نیست درش شکی:گفتم و زدم لبخند

 دادنم قلقلک به کرد شروع گفتم اینو که همین

 بود گرفت درد دلم خنده از

 نکن آی..دم..مر بســه:گفتم آریانا به خنده با

 :گفت و بوسید منو و کرد ولم آریانا

 بگیره ازت رو خندیدن کسی نذار و بخند همیشه میاد صورتت به خیلی خنده ابجی ـ

 میزد موج چشمام تو اشک اما زدم لبخند

 :گفت و بوسید رو چشمم آریانا

 نکن گریه جون بی بی خاک رو تو فقط رفتم من ـ

 گفتم ای باشه سر با

 بیرون رفت خداحافظی بدون و شد بلند جاتش از آریانا

 0 کالس. داشت رو مادرم جای اون. داشتم دوستش خیلی. مادرم مادر. بود مادربزرگم جون بی بی

 .گذاشت تنها رو آریانا منو رفت که بودم

 عاشقشم میدونه چون میده قسم اونو کنه کاری به مجبور منو بخواد وقتی آریانا

 ای دیگه کس نه جونه بی بی اونم نفرم یک عاشق فقط من آره

 باشن آماده نیم و 1 ساعت فردا دادم اس سپیده و آسمان به خوابیدم تختم رو رفتم

 کردم فک خودم با و بستم رو چشمم و دادم رو اس

 بود بدی روز امروز چقدر

 تنهام من چقدر



 
 

175 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 شدم؟؟ اینطوری من چرا

 پسرا با بازی شده اخالق

 دامشون تو افتادم تر بد منکه بگیرم انتقام پسرا از میخوام مثال من

 شدم اینطوری چرا

 نمیخونم؟ دیگه چرا میخوندم نماز منکه شده بد االن چرا بود خوب حجابم قبال منکه

 رفت هم رو چشمم یواش یواش و بودم شده فکراغرق این توی

 رفتم پادشاه 1 بخواب و

 شدم بیدار 2 ساعت ناله و اه با صبح

 خوندم صبح نماز اول

 داشتم خوبی احساس نماز از بعد

 بود تیره ای قهوه رنگش که کردم انتخاب رو بلندی مانتوی

 بود ناز خیلی

 بپوشم ولنجک رسیدیم تا کنارم انداختم و اوردم در هم رو ایم قهوه پالتوی

 مشکی و ای قهوه شال یه با و پوشیدم هم مشکی ساپورت یه

 پوشوندم نصفه تا رو موهام

 پوشیدم و آوردم در مشکی عروسکی کفش یه

 زدم لب برق یه فقط و

 خوردم صبخانه و خونه آشپز تو رفتم

 بود 1 نزدیک ساعت

 شدم آسانسور سوار و بیرون اومدم خونه از سریع



 
 

176 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کردم نگاه خودم به اسانسور ی آینه توی

 بود شده تر خوشگل ام قیافه

 شدم پیاده آسانسور از زدم خودم واسه چشمک یه

 سپیده و آسمان دنبال رفتم و شدم ماشین سوار سریع

 

 

 

**************** 

  شدیم پیاده ماشین از

 نیومده؟ کسی چرا ارمیال:سپید

 باشیم؟ اینجا چند ساعت بود قرار نمیدونم ـ

 8 ـ

 نیومدن؟؟ چرا 8 ساعت هم االن خوب ـ

 سرکاریم؟ نکنه:آسمان

 بابا نه ـ

 ..مطمـــ کجا از:آسمان

 :گفتم و آسمان حرف تو زدم

 اومد من داداش اه ـ

 کرد سالم همه با و جلو اومد و شد پیاده خوشگلش ی پورشه از آریانا

 :گفت من به رو آریانا



 
 

177 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 خوبی؟؟؟ خلم خواهر سالم ـ

 خوبم بعضیا چشم کوری به هم باز اما شده خراب حالم شوما وجود با ـ

 خداروشکر خوب ـ

 پرو:گفتم لب زیر

 کردم نگاه اونور به و دادم تکون رو سرم

 میومدن هم با داشتن همزمان ماشین تا 0

 آرمانه مال کنم فک...بود کی مال نمیدونم که سفید بنز یکیش

 آرمین جز نبود بیابونی غول هیچ مال که نوکمدادی زانتیای یه با

 هه هه هه

 شد پیاده و کرد پارک من پای جلوی رو ماشینش آرمان

 بدجنس خانوم به به:آرمان

 جون آرزو سلوم ـ

 بده قرار خود لطف مورد منو بعد برسم بذا ـ

 دیگه رسیدی خوب ـ

 بیخیال بابا:گفت و وسط پرید آریانا

 نمیکنین؟؟ معرفی خوب اوکی:آرمان

  خنگول این برادر هستم تهرانی آریانا من:آریانا

 کرد اشاره من به بعد

 کن فک کارت عاقبت به آریانا آی ـ

 بکشم رو موهات خونه رفتیم وقتی بده حالی چه اخ ـ



 
 

178 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 نـــــبود این منظـــــــورم:زدم جیغ

 میدونم ـ

 خر ی گودزیال ـ

 ممنون ـ

 خوارش ـ

 دادم سوتی چه فهمیدم من و گرفت گاز رو لبش آریانا

 خوارش میگفتم خواهش به همیشه

 دیگه منحرفم

 نشدن موفق اما کنم ترک رو گفتن خوارش عادت این میکنن کار من روی دارن همه

 :گفتم و زدم لبخند یه

 نکنین نگاه اینطوری بابا بود منظورم خواهش همون ـ

 شد پیاده طرالن هم اون با همزمان شد پیاده ماشینش از آرمین

 کرد من به نگاه یه آریانا

 بود سوال عالمت شبیه اش قیافه

 الهی بمیرم آخی

 بمیرم آریانا برای که کردم پیدا آشغال سطل تو رو جونم من مگه بمیر خودت واسه خودت اهه

 درگیری خود دوباره اووف

 کردیم احوالپرسی و دادم دست باهاش صمیمی خیلی سمتم اومد طرالن

 کردم سالم آرمین به اول من

 کرد سالم لب زیر و کرد اخم اون اما



 
 

179 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 گودزیال واه

 دیگه گوشش تو میزدم خودش مث منم اگه کرده ترشی چه ببین کردی غلط گفتم بهش فقط من

 میکرد کار چی

 :گفتم بشنوه که طوری یه و باال نداختم رو ام شونه

 کنن سالم باید آقایون اول میکنه حکم ادب میدونم من که اونجایی تا ـ

 راه اون به زد رو خودش و کرد من به نگاه یه

 طرالن طرف رفتم

 نبود مقصر اون اما میدونستم مقصر اونو دلم ته

 بود عاشق من مث اونم

 چی؟؟

 عاشق گفتم دوباره

 فهمیدی؟؟؟ نیستی عاشق تو ارمی ببین

 :گفتم طرالن به و کشیدم آه یه

 کردی؟؟ تورش خبر چه خوب ـ

 کیو؟:طرالن

 قزمیت دیگه آرمین...کوچه سر بقالیه ـ

 کنم کار زیاد روش باید بابا نه مسخره..آهان ـ

 آهان ـ

 کردم نگاه آسمان به

 میکرد نگاه رو ما داداش داشت



 
 

181 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 میزنی دید منو داداش نفسکش آی

 نزنی دید رو دیگران ناموس تا میکشمت االن

 گفتم چی اوه

 هه هه هه

 گرفته رو آسمان چشم آریانا معلومه

 میرفت ور موبایلش با داشت نگاه آریانا به

 آوردم جووش دفعه یک

 میکنه بازی اس شیوا با داره حتما

 بشی دوست پریده ور شیوا با بری کنی ول رو آسمان که نیست آسمان حیف

 تر مودب هم تر خانوم هم تره خوشگل هم آسمان

 آریانا طرف رفتم

 هوا رفت دادش که گرفتم ازش رو موبایلش سریع

 من بده اونو ارمی:آریانا

 نمیدم ـ

 من بده گفتم ارمی ـ

 میکردی؟ بازی اس خری چه با داشتی ـ

 نداره ربط تو به ـ

 میکردی بازی اس کی با بگو نکن بازی دستی فوتبال من اعصاب رو آریانا ـ

 بده بهروز با ـ

 اومد آریانا واسه اس ام اس یه موقع همون



 
 

181 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بهروز؟؟؟ شده شیوا حاال تا کی از به به ـ

 دیگه نکن اذیت ارمی ـ

 بار چند میکنم ات خفه میکنی بازی اس دختره این با داری ببینم دیگه بار یه اگه بخدا اریانا ـ

 هـــــــــــــــــــــا؟ نمیخوره دردت به دختر این بگم بهت

 نداره ربطی هم تو به دارم دوست رو شیوا من ـ

 خوب دخترای کن نگاه رو اطرافت و دور کن باز رو چشمت کم یک داره؟؟؟ چی دختره اون اخه ـ

 مخت؟؟؟ بی سر تو بزنم اخه شده جایی هر دختر یه عاشق چرا تو زیادن

 ندارم کاری شیوا ی گذشته با من ضمن در نمیشه سرش چیزا این عشق ـ

 میگم رو چیز همه مامان به باشی دختره اون با تو نمیدم اجازه من هاس؟؟باشه اینجوری اه ـ

 گاو امل ابله فهمیدی؟؟؟ نداری ارمیال اسم به خواهری دیگه بمونی بخوای دختره اون با اگه بعدش

 نشستم گوشه یه رفتم و شدم رد آریانا کنار از سریع

 :گفت و کنارم اومد نگران ی چهره با آسمان

 خوبی؟؟ میلرزه دستت شده؟؟چرا چی ارمی ـ

 خله و احمق خیلی داداشم نیستم خوب اصال نه واای ـ

 چطور؟ ـ

 شده هرزه دختر یه عاشق ـ

 گفتی؟؟ واقعا؟؟بهش:آسمان

 بگیره رو حالش تا بگم رو چیز همه مامانم به میخوام میکردیم دعوا این سر از داشتیم االن آره ـ

 میکنی کاری خوب افرین ـ

 کردم آسمان به نگاه یه
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 نمیبینه رو آسمان زیبایه این من داداش چرا خدایا

 شده عاشقش من داداش که داره چی شیوا اخه

 قشنگیشه خاطر به بگیم که نداره قشنگی ی قیافه یه حتی شیوا

 بقیه کنار رفتیم و شدیم بلند آسمان با

 میزد حرف ها بچه از دور و دنج جای یه آرمین با داشت طرالن

 کردم نگاه بهشون ام ذاتی خونسردی با

 کنم کنترل میتونم رو احساساتم که اینه خوبم های اخالق از یکی

 و کنن کنترل رو نگاهشون تونن نمی و میرن وا میبینن خوشگل آدم یه تا نیستم دخترا این مثل

 بهش میزنن زل ها دیوونه مثل میبینن کسی با رو عشقشون وقتی و میدن لو رو احساساتشون

 رفتم آرمان طرف به

 نیومدن؟؟ ها بچه چرا آرزو هوووی ـ

 مادمازل نمیدونم ـ

 میان کیا بگو اصال ـ

 نمیاد نوید کنم فک ولی....دیگه میان همه ـ

 چرا؟ اه ـ

 بده حالش بزرگش مادر ـ

 آخی ـ

 ذهنم تو اومد شیطونی فکر یه

 داره دوست منو میگه آرمین

 دیگه داره غیرت روم حتما پس
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 دستگاه بگیرم رو غیرتش میخوام دیگه ام کرمو میدونین که منم

 هاها

 طرالن و آرمین کنار رفتم و اوردم در رو موبایلم

 داشتم کمی فاصله باهاشو البته

 نوید زدم زنگ

  میکنن نگاهم دارن نشم ضایع تا بده جواب آرمین مرگ نوید

 کرد نجوا گوشم تو دلنشینش صدای بوق تا 2 از بعد

 شده توپ چه ادبیاتم اوه

 خخخخخخخ

 جون ارمی جانم:نوید

 ولنجک؟ بریم نمیای میگم عجقولکم سلوم ـ

 تونم نمی نه ـ

 دیگه بیا نوید اه ـ

 دارم کار آخه ـ

 دیگه بیا من خاطر به ـ

 :گفت بعد و کرد مکث کمی نوید

 میکنم حرکت االن خانوم خوشگل چشم ـ

 بای فعال هاا منتظرتم گل پسمر آفرین ـ

 عزیزم بای ـ

 میکنه نگاهم اخم با آرمین دیدم و برگشتم
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 زد حرف دوباره اون با و طرالن طرف چرخوند رو سرش که دادم تکون چیه معنیه به رو سرم

 هاهاها

 اومد در حسابی حرصش معلوم

 باش مطمئن میکنم کوفتت رو امروز آرمین

 هاهاهاهاهاهاهاها

 ها بچه پیش رفتم لبخند با

 دیگه بریم نیاد کسی شاید ها بچه:غزل

 بیاد میخواد نوید نه ـ

 میدونی؟ کجا از: آرمان

 زدم زنگ بهش ـ

 خوب اه ـ

 :گفت گوشم دم و وایساد کنارم اومد آرمان

  ارمیال؟؟ ـ

 ها؟ ـ

 بله بگو ادب بی چیه ها ـ

 نفله بگو رو کارت زیاده سرت از همین ـ

 نبودی؟ دوست آرمین با تو مگه میگم..تربیت بی ـ

 آره ـ

 طرالنه؟ با اون چرا پس ـ

 زدیم بهم هم با چون ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 دوباره؟ ـ

 آره ـ

 :گفت و شد غریب عجیب نگاهش

 ...اووم..میشه...زدی بهم اون با تو که حاال خوب ـ

 باشیم دوست هم با ما...میشه:زد رو حرفش ی ادامه و موهاش تو کشید رو دستش

 بیرون داد رو نفسش و گفت اینو

 کرم نگاهش فقط

 باشم پسری با دیگه خواستم نمی اما میومد خوبی پسر بنظر آرمان نه اما نه بگم داشتم دوست

 :گفتم و ای گوشه یه کشیدمش خودم با و گرفتم و آرمان دست

 میاد بدم ازت نکنی فک..باشم پسری با نمیخوام دیگه من اما هستی خوبی پسر تو آرمان ببین ـ

 طرالن با رفت و کرد رو رفتار اون من با آرمین که وقتی از ولی میاد ازت خوشم هم خیلی اتفاقا

 نباشم دوست کسی با خوردم قسم

 کرد نگاهم ناراحتی با آرمان

 دادم قول نمیشد اما بشم دوست باهاش داشتم دوست خیلی

 دادم قول کی من ببینم وایسا

 :گفت که هنگم تو شد متوجه آمان انگار

 شده چیزی ـ

 آره ـ

 شده؟ چی ـ

 نباشم؟؟ کسی با خوردم قسم کی من ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 نخوردی؟؟ قسم بگی میخوای یعنی ـ

 نکنم فک نه ـ

 میشی؟ دوست من با یعن پس ـ

 اوره:گفتم و کردم نگاه آرمان میشی چشمای تو

 عاشقتم:گفت و کرد بوس رو لپم و هوا پرید ها گرفته برق مثل آرمان یکدفعه

 بچه جات سر بشین زشته ـ

 میکردن نگاه رو ما داشتن همه ها بچه پیش رفتیم آرمان با

 اومد هم جوون نوید دقیقه چند از بعد

 اومد شروین هم نوید از بعد

 نوید ماشین تو رفتن دخترا از تا چند

 آریانا و آرمین ماشین تو رفتن هم دخترا ی بقیه

 آریانا ماشین تو رفت هم آسمان که جالبه

 ام پشتت من باش مطمئن اومد خوشم آسمان ایول زدم لبخند

 نشست جلو آرمان من ماشین تو اومدن فرهاد و وحید و آرمان و شروین

 رسیدیم مقصد به خندیدن کلی از بعد

 یخید مَماغم نوک بیرون اومدم ماشین از وقتی

 افتادم سرده بووو آهنگ یاد و

 کردم زمزمه رو اهنگ خودم با و

 کو کاپشنم سرده بوو ـ

 ممنون باشه پلیورم یه اگه حتی
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 زود بشن آب برفا که میترسم اخه بیرون بزنم تر زود دارم دوست

 که منه شال سرده بووور

 وی تن به میاد سرده بوور

 هی میگرمت بدنم تو جیب تا دو و دست چهارتا

 میاد بخار میکنیم ها مجلسی شیک خیلی

 ...ها میگم

 سردته فهمیدیم بسه بابا ارمی:آرمان

 داری؟؟ من به کار چی تو اه ـ

 شنیدن هم میخونی بلند داری اخه ـ

 میخوندم یواش داشتم که من اوه

 شدم کر نکنه میگم

 کچلم سر بر خاک ای

 بیخی بابا بریم:گفتم و پوشیدم رو پالتوم و زدم ما مرگ مکش لبخند یه

 افتادیم راه به همه

  بودن گرفته رو هم دست طرالن و آرمین

 بودن هم با غزل و آسمان و آریانا

 بودن هم با وحید و فرهاد و شروین و سپیده

  بودیم هم با هم نوید و آرمان منو

 بود دیگه نفر یه با کی هر کل در

 نبینه بد روز چشمتون که میکردم کل کل آرمان با داشتم
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بعله و خورد لیز پام

 هوا رفت لنگم من

 نبینم رو مرگم ی لحظه تا بستم سریع رو چشمم

 میرسه... و کما به کار و میشه داغون مخم صد در صد

  زمین افتم نمی و معلقم هوا تو دیدم که بودم فکرا همین تو

 دیدم نوید بغل تو خودمو و کردم باز رو چشمم

 میکرد نگاهم نگرانی و تعجب با و بود پریده رنگش نوید

 خوبی؟؟؟:نوید

 بود اومده بند زبونم

 نمیچرخه زبونم چرا ای

 اه

 آره:گفتم بزور

 :گفت و کرد بلند منو نوید

 بیمارستان؟؟ بریم بری؟؟؟میخوای راه ـمیتونی

 خوبم نه ـ

 :گفت و پیشم اومد آریانا

 خوبی؟ ارمی ـ

 ندادم رو جوابش

 دیگه قهرم باهاش

 نمیدارم بر بازی لج از دست هم موقعیت این تو حتی که خلم خیلی میدونم
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 دیگه خلم من خوب

 کردیم استراحت خواست در جمیعتا و رسیدیم چند نمیدونم ایستگاه به اخر و دادم ادامه راهم به

 رستوران بریم که کرد عالم بلند نوید که میزدم حرف آرمان با داشتم

 رفتیم رستوران سمت به خوشحالی با همگی

 بود زیاد تعداد چون نبود همه جای البته گرفتیم اونو رفتیم بود پنجره کنار بزرگ میز یه

 گریه زیر بزنم بود نزدیک دیدم که چیزی از ولی کردم پیدا خودم واسه خوب جای یه منم

 ناراحت این از من ولی میزد حرف داشت صندلی تا دو فقط که گوشه یه طرالن با داشت آرمین

 بوسید رو طرالن لپ آرمین که شدم ناراحت این از میزنن حرف هم با دارن اینا که نشدم

 گرفت رو دیدم جلوی اشک

 بدم قورت رو بغضم بتونم که تا کشیدم عمیق نفس تا دو

 نمیشد اما

 بود کرده گیر انگار بغضم

 بشکنم رو بغضم و دستشویی برم تا جام از شدم بلند نامحسوس خیلی

 نوید نکردم حرکت و وایسادم یهو چرا نمیدونم افتاد من به نگاهش نوید که میشدم بلند داشتم

 نگاه طرالن و آرمین به که خوند چیو چشمام از نمیدونی میکرد نگاه منو بر و بر داشت هی هم

 بود داشته ور رو رستوران خندشون صدای که کرد

 کرد اخم و کرد نگاه اونا به نوید

 دستشویی سمت برد و گرفت منو دست لبخند با و سمتم اومد

 میداد عذاب من ها بچه سنگین های نگاه راه توی

 بود ما به نگاها ی همه
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

  آرمین جز نبود کسی اونم و نمیکرد نگاه ما به که بود یکی فقط اما

 بد نوید بغل تو انداختم رو خودم بشم رفتارم ی متوجه اینکه بدون رسیدم دستشویی به وقتی

 کردن گریه به کردم شروع و بخت

 فهمیدم دستش حرکت روی از اینو بود خورده جا نوید

 کرد نوازش و پشتم و کرد حلقه من دور رو دستش ثانیه چند از بعد

 :گفت بهم بخشش آرامش و گرم صدای با و

 این چرا نمیدونم اما داره دوست اون!شده خل پسر اون ؟ میدی عذاب رو خودت چرا ارمیال ـ

 میکنه رو رفتار

 :گفتم و کردم جدا نوید ی سینه از رو سرم

 نیست طور این نه

 نداره دوست منو اون

 میگی راست تو شاید:گفت ناراحتی با نوید

 کردم نگاهش

 خوندم چشماش از اینو نداشت رو قدرتش اما بگه چیزی یه میخواست بود کالفه

 :گفتم و زدم زل چشماش تو

 نکشی عذاب اینقدر تا بزن رو حرفت ـ

 :گفت و پایین انداخت رو سرش بعد کرد چشمم به نگاه یه نوید

 چیه جوابت میدونم اخه ـ

 کنی اشتباه شاید ـ

 اووم...چیزه...خوب ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کرد نگاه چشمام به بعد و کرد مکث

 :گفت و کرد پاک رو صورتم روی اشکای

 ...من با میشه ـ

 : اومد پشتش از آرمین صدای

 کنار؟ بری میشه جان نوید ـ

 مثانه تخلیه بری آرمین و کنار بیاد نوید که عقب رفتم قدم یه

 البته:نوید

 چشمام تو زد زل و رفت کنار نوید

 خوب؟؟؟ ـ

 ... اووم:نوید

 کرد نگاه چشمام تو دقیقه 2 حدود کرد نگاه چشمام تو نوید دوباره

 کرد باز دهن بعد

 میکنه پیدا تکامل قدرت میزنه زل چشمام توی وقتی اینکه مثل

 :گفت بود زده زل چشمام تو طوری همون که نوید

 کنی؟ ازدواج من با میشه ـ

 شد متوقف جاش سر حرف این با که بود دستشویی از اومدن بیرون حال در آرمین موقع همون

 تو بیای گفتم که هم دوشنبه نداشتم تحمل دیگه خوب ولی نبود وقتش اصال االن میدونم:نوید

 بگم بهت اینو میخواستم اتاقم

 از کرد خودش جذب منو میزد موج چشمت توی که شیطنتت اون و چشمت برق دیدمت که روزی

 تو بود شده فکرم ی همه روز اون
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 تو رو، وتو بود خورده پیچ پات وقتی اما دادن بهم رو دنیا انگار زدی بهم ارمین با فهمیدم وقتی

 شدین جدا هم از واقعا دیگه دیدم که االن اما شد خراب سرم رو دنیا انگار دیدم آرمین بغل

 بگم رو چیز همه بهت گرفتم تصمیم

 میکردم نگاهش داشتم تعجب با

 شد تبدیل لبخند به اخمم این یواش یواش

 خوشملمه خاستگار اولین این جون اخ واااااای

 زد لبخند و دید رو لبخندم که نوید

 چیه؟؟؟؟ جوابت:نوید

 بگو آریانا به هم رو موضوع این خودت کنم فک باید ـ

 مثبته جوابم صد در 89 احتمال به بدون ولی

 :گفت و بوسید رو دستم و زد دلش ته ته ته از لبخندی نوید

 میکنم بهشت برات رو دنیا باش مطمئن ـ

 بیرون اومدیم دستشویی از نوید با

 بود زده خشکش دستشویی تو آرمین

 نه یا درسته نمیدونمکارم

 کنم ازدواج نوید با میخوام

 خوبه خیلی نوید

 بود شد کمرنگ ذهنم توی دیدم آرمین از که چیزی با اما بود دیگه چیز یه برام آرمین اما

 نداشت آرمین از تر کم چیزی نوید

 بود خاکستری هم چشمش تازه
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 میشه رنگی چشم بچمون حتما

 بشه قربونتون مامان واای

 کردم غش باشم داشته تپل و سفید و رنگی چشم و ناز دختر یه که فکر این با

 رنگی چشم های بچه مخصوصا هام بچه عاشق من

 میخونه خروس کپکت چیه:گفت و کرد نگاه بهم آرمان

 کنم ازدواج میخوام ـ

 کی؟ با: گفت و خورد جا ارمان

 نوید ـ

 باشه مبارک:گفت شادی لهن یه با آرمان

 کردن نگاه ما به همه

 میزنی؟؟ داد چرا تر یوواش:گفتم و آرمان مخ تو زدم

 میمونی بابات و مامان دست رو اخرش میکردم فکر اخه شدم گیر جو ببخشید ـ

 خفه ـ

 کردی؟؟ خرش چطوری حاال ـ

 هاا میزنمت آرمان ـ

  کنم ارشادش بذا کنه ازدواج میخواد ای زلزله چه با نمیدونی بیچاره ـ

 زد تپق و پاش جلوی گذاشتم رو پام که نوید سمت بره خواست و شد بلند جاش از

 کردن نگاه رو ما برگشتن همه که خنده زیر زدم

 :گفت و ام کله پس زد یکی ارمان

 میگرفتم برابر 0 رو ام دیه افتادم می اگه ـ



 
 

194 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بگیری رو ات دیه میخوای جوری چه مردی که تو ـ

 نباش نگران تو میگیرمش جوری یه ـ

 بشم نگران تو خاطر به که ادمی تو اخه ـ

 داره خبر دلت از خدا فقط ـ

 تو مورد در چیزی چون کنم باز رو دلم ی سفره هم تو واسه میتونم خواستی اگه اما بعله اونکه ـ

 ندارم دلم توی

 میگی راست که تو ـ

 میگم راست همیشه من ـ

 بابا نه ـ

 بابا جون به ـ

 من؟ مرگ ـ

 !تو مرگ ـ

 پررو ـ

 عمته ـ

 خوردین رو مخمون دیگه بسه اهه:آریانا

 بازی برف بریم تا برین زدیم غذا خوردن از بعد ما

 اومد برف اما آذره آخرای االن

 شده سرد خیلی هوا اخه

 هاا اومده برف شهر باال فقط باشم گفته البته



 
 

195 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بچه به و نشستم گوشه یه و شدم خسته بازی برف کلی از بعد کنیم بازی برف تا بیرون زدیم همه

 کردم نگاه ها

 میزد حرف آرمان با داشت نوید

 بپرونه رو خاستگارم میخواد نکنه مشکوکه آرمان ای ای

 :گفت و دستش توی گرفت رو دستم و نشست کنارم اومد آریانا که برم و بشم بلند خواستم

 بزنم بهم شیوا با میخوام کردم اشتباه من جونم ابجی ـ

 کردم نگاش تعجب با

 میگی؟ راست ـ

 چیه؟؟؟؟ دروغم آره ـ

 عالیه واااای ـ

 کرده؟؟ ازدواج خانوم آسمان این ارمی میگم ـ

 زدم لبخند یه

 کرد تور منو داداش آسمان پس به به

 ایول

 :گفتم دلیل همین به کنم اذیت رو آریانا میخواد دلم

 میکنه نامزد داره ولی نه ـ

 واقعا؟؟؟ ـ

 نه ـ

 بدی خیلی ارمی ـ

 ممنون ـ



 
 

196 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کنم سکته بود نزدیک ـ

 چی؟ برای واه ـ

 :گفت و پرید رنگش

 رفتم من طوری همین هیچی...خوب ـ

 دارم حرف باهات ببینم کجا؟بشین ـ

 پرسیدیم همینطوری بخدا ـ

 زد؟؟ حرف باهات نوید ندارم تا دو شما به کاری من ولی شد رو دستت بگی دروغ نمیخواد بابا ـ

 اره ـ

 خوب؟؟ ـ

 آرمین ولی خوبیه پسر ـ

 میخوره بهم حالم ازش که نیار رو پسر اون اسم ـ

 بابا باشه ـ

 ؟؟ خاستگاری بیاد بگم بهش ـ

 بیان شب فردا بگو ـ

 اومده؟؟؟ بابا مگه ـ

 میاد امشب ـ

 باشه اه ـ

 نوید و آرمان سمت رفتم و شدم بلند جام از

 میکنی کار چی هووی ـ

 هیچـی..هـیـــ:آرمان



 
 

197 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 میکرد اقفال منو داشت:گفت و خندید مردانه نوید

 نرسه بهت دستم مگه میپرونی خاستگار روشن چشمم ـ

 کرد فرار عملیشه دماغ نوک بزرگه تکه بمونه اگه دید آرمان

 :گفتم و زدم زل چشماش توی خودش مثل و ایستادم نوید روی به رو

 خاستگاری بیای میتونی شب فردا مثبته جوابم من ـ

 رو لپم و بغل گرفت منو و خندید بلند صدای با بعد و زد لبخند بعد کرد نگاهم تعجب با نوید

 :گفت و بوسید

 دارم دوست ارمیال ـ

 زدم لبخند

 می طور همین و وبشم خوشبخت کنارش در تونستم می بود داشتنی دوست و خوب پسر نوید

 بشم عاشقش تونستم

 بود غمگین اش چهره افتاد آرمین به چشمم که دارم دوست منم بگم خواستم

 میارم حرصت اوردی در رو حرصم دراد چشت هههه

 کنی خداحافظی من با بیاد دیگه

 هاها

 زدن قدم نوید با کردم شروع و زدم آرمین به درار حرص لبخند یه

 داری؟ خونه نوید خوب ـ

 اس زعفرونیه تو آره ـ

 تحصیلی؟ ی رشته....خوبه ـ

 عمران...مهندسی ـ



 
 

198 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 !!خوب چه وااای ـ

 :گفت و زد لبخند یه

 دکتر خانوم تری باال من از که شما ـ

 کردم ذوق دکتر خانوم ی کلمه این گفتن با

 کرد نگاهم مهربون و خندید نوید چون کردم ذوق ضایع خیلی کنم فک

 زدم زل چشماش توی

 بود خوشگل خیلی چشمش

 بود روشن خاکستری

 بود تر جذاب هم آرمین از شاید داشت جذابی ی قیافه بود ناناز چه

 چشمم جلوی میومد آرمین ی قیافه میکردم نگاهش چی هر چرا نمیدونم ولی

 ببینم آرمین رو نوید باید عمرم اخر تا من یعنی خدا ای

 کردم پیدا قلب تپش اما بود شده چم نمیدونم

 چیه چیز یه اون نمیدونم و میترسیدم چیزی یه از

 کردم گم رو چیزی یه انگار بود جوری یه دلم

 میکرد نگاه رو ما داشت و داشت فاصله ما با قدم چند آرمین کردم نگاه اطراف به

 کرد خورد رو اعصابم اه

 میکنم نگاه اون به همش چرا

 که کردم صحبت روغرق خودم اونقدر زدن حرف به کردم شروع نوید با و کشیدم عمیق نفس یه

 رفت یادم از کلی به آرمین

 دیگه هامون خونه بریم گرفتیم تصمیم که بود شب نیم 1 حدودا ساعت



 
 

199 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 با تنها نوید و من اینبار فقط رفتن راه به کردن شروع هم با و گرفت رو یارش دست کس هر دوباره

 بودیم هم

 بودن هم با هم آرمان و غزل

 هم با هم فرهاد و آریانا و آسمان

 باهم هم طرالن و وحید

 میزدن حرف هم با داشتن هم آرمین و شروین

 کردن حرکت دیگه یکی با هم بقیه و

 میکردیم تعریف جک هم برای و گرفتیم رو هم دست نوید منو

 داد تذکر بهم نوید که طوری میخندیدم بلند صدای با همش بیارم در رو آرمین حرص اینکه برای

 بخندم تر یواش کم یک که

 میدانخت بهم سرد نگاه یه فقط آرمین میخندیدم بلند صدای با که وقت هر

 مهمه خیلی انگار درک به

 گودزیال

  اه اه

 ماشینا کنار رسیدیم

 تعطیل رو فردا کردم راضیش باالخره نوید با رفتن کلنجار کلی از بعد و دادم نوید به رو ام شماره

 کنه

 کرد تعطیل رسما رو فردا و کرد قبول اونم

 کنیم صحبت هم با خودمون مورد در و بیرون برم نوید با فردا شد قرار

 :گفت بلند آرمین که میشدم ماشیم سوار داشتم



 
 

211 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 میدم اس تکتون تک به رو آدرس دعوتین من ی خونه فرداشب جمیعتا عزیز دوستان ـ

 نموند دور هم آرمین چشم از که لبم رو اومد پوزخند اما چرا نمیدونم

 جایی برم میخوام گفتم همه به اومد نمی من با کسی شدم سوار و ندونستم جایز رو موندن دیگه

  ولنجکه نزدیک هم محلش و شده دیرم دارم کار

  اومدم بیرون محل اون از سرعتم آخرین با و کردم روشن رو ماشین

 اهنگ که کردم روشن رو ضبط کجا میرم دارم نمیدونستم و میکردم رانندگی طوری همون داشتم

 گرفت فرا رو ماشین ی همه پاشایی مرتضی احساس نبض

 میفهمم پری غم از دلخوری

 میفهمم داری غصه ناراحتی

 بودنی من با فردای پس دلوا

 منی گیری در اما من از دلگیری

 کم کم تو میکنی دل میزنی دل داری

 میدم حق بهت من

 میفهمم رو حالت من

 کم کم تو میکنی دل میزنی دل داری

 میدم حق بهت من

 میفهمم رو حالت من

 نیست خوش حالت و میگرم رو احساست نبض

 خیره من نیت ایندفعه

 نیست خوش حالت تو



 
 

211 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بیداد داد ای میبازمت دارم

 باد خودم بر لعنت که کردم خودم

 اومد در اشکم که شد چی نمیدونم

 شدم احساساتی دوباره اه اه

  کردم رد رو اهنگ

 وعلیشمس اشکین اهنگ جون آخ

 تتغاری اهنگ

 میکنه نگام وری یه

 دلبره اون خشگله اون همون

 میزنه چشمک چشی زیر

 زلزله اون دختره اون

 میکنه جا از دلو این

 زلزله اون خوشگله اون

 میبره دل دختره این میدونه لوندی رسم

 تا هوار میبری دل بابا واال تو تتغاری

 ایشاال نخوری چشم ها قصه شهر خوشگل

 واال تو تتغاری

 هوارتا میبری دلو بابا

 ایشاال نخوری چشم ها قصه شهر خوشگل

 علیشمس
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 علیشی تتغاری اخریو تو خواهرینو تا 01

 منی پیش همش نمیشنی پسرا ی بقیه پیش

 شکنی نمی تو منو دل

 الال جات تو خونتون تو میری و بخیر شب و میدی بوس هی

 ماال گوات یا کرواسی بریم عسل ماه داری دوست

 فشن تو ویال

 میخرم

 اشکین کنسرت

 میبرم

 میالد برج رو از

 میپرم

 نمیزنم رو دافی و در هیچ مخ دیگه و میمونم تو با فقط

 میزنی آتیش...آتیش منو

 میزنی پیش پات یه با پس دست یه با

 میزنی نیش منو داری زبونت با

 ملوسی خیلی لوسی که میدونی

 ملوسی خیلی لوسی که میدونی تو

 تا هوار میبری دل واال تو تتغاری

 ایشاال نخوری چشم ها قصه شهر خوشگل

 تا هوار میبری دل واال تو تتغاری
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 ایشاال نخوری چشم ها قصه شهر خوشگل

 هوارتا میبری دل واال تو تتغاری

 هوارتا میبری دل واال تو تتغاری

 هووو

 ملودی اشکین

 شدم زلزله ساینا ام خاله دخی قول به آهنگ این به دادن گوش با

 آپارتمانم سمت به رفتم سرعت با

 دادن قر به کردم شروع و آخر رو زدم رو آهنگ صدای

 :گفت و من ماشین کنار اومد ها گرفته برق اون از پسر یه که بودم وایساده قرمز چراق پشت

 اهان بده قر خوشگله ایول ـ

 ایول

 ...آشغال و گوه و عوضی ور اون کن تو رو هیز ی پسره خفه ـ

 کردم حرکت کردم شخصیتش ترور کلی اینکه از بعد

 رفتم ریسه حالی خوش از من و اومد نمیدونم رو اسمش که تتلو آهنگ

 واس اونی زمینه ی کره روی دختر ترین خوشگل همین جیگیلیم:میگفت هی که بود آهنگی اون

 اینه میگیرم جردن توی خونه

 خورد زنگ موبایلم که میخوندم آهنگ با داشتم

 بود صدف

 دادم جواب و کردم کم رو آهنگ

 ها ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 تربیت بی چیه ها ـ

 چطوری؟؟؟ عجقولکم...خوب خیل ـ

 خوبی؟؟ خوبم گلم مرسی ـ

 بودم عالی نبودی تو اگه ـ

 کنی واسم کاری یه زدم زنگ...مرض ـ

 دردته چه ببینم بنال حاال میکنی مرتبه بلند ی بنده از یادی داری کار وقت هر شما گفتم ـ

 داره ثواب باشی داشته کالم عفت کم یک میگم ـ

 جاته بهشت وسط تو گفتن بهم مالئکه بردی هم ثواب تازه کافیه داری کالم شماعفت ـ

 خوب باش ادب با دقیقه 0 یه دیگه بسه مرض ـ

 هاا دقیقه 0 فقط باشه ـ

 دستت از میکشم رو خودم االن ارمیال وواااای ـ

 کم شرت بهتر ـ

 کرد پاره رو گوشم ی پرده صدف خراش گوش جیغ صدای

 نفله شد کر گوشم خبرته چه هوووی:من

 خودته تقصیر همش ـ

 میکنم رانندگی دارم بگو رو کارت مرض ـ

 بخریم لباس بریم دنبالم بیای میشه داره مهمونی علیرضا بگم خواستم ـ

 نمیشه نه شششش اییییییییییییییشششششششششش ـ

 چرا ـ

 نگفت بهم علیرضا چرا ام عصبی چون ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بهت باشم تماس در باهات تونستم اگه گفت هم بهم نبود پذیر امکان زده زنگ چی هر گفت ـ

 بیای تو بگم

 بخری لباس منم واسه باید بیار زیاد پول فقط..دنبالت میام باشه خوب ـ

 چه؟ من به مرض ـ

 هم ساعت سه میدم بهت هم سواری ماشین و دنبالت میام دارم کوفته و خسته من کوفت مرضو ـ

 طال داری هم تو طالس وقت گفتن هم قدیم از میگذره زمان چقدر میدونی بچرخم پاساژ تو باید

 بدی رو پولش باید میریزی دور منو های

 پرروای خیلی ـ

 .عجقولکم نکن نفسی شکسته ـ

 .میدم خودم هم لباست پول خور سگ منتظرتم ـ

 .بای نشو مزاحم حاال خوب دختر آفرین ـ

 .بای بابا خفه ـ

 .دادم گوش رو اهنگ و کردم قطع رو تلفن

 .اینا صدف ی خونه دم رسیدم باالخره

 اومد و بیرون زد ها دیوونه مث صدف باالخره که بووق رو گذاشتم رو دستم ها دیوونه این مثل

 .شد ماشین سوار

 :گفتم و زدم سوت یه

 .کنی تور پسر یا بخری لباس بری میخوای تو ببینم.زده تیپی چه ببین!! واو ـ

 .دو هر ـ

 .ببینم شو پیاده مرض ـ

 .بود تو خوراک کار این بابا ـ
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 .بود میگی داری خودت ـ

 کردی؟؟ ترک یعنی ـ

 .میترسم اما آره؛ ـ

 چرا؟ ـ

 .بشم تو مث منم میترسم میشه مرض موجب عادت ترک میگم نشنیدی مگه ـ

 مرض ـ

 شدی مرض بیماری دچار حتما مرض میگی هی بفرما ـ

 بمیر خفه ـ

 بمیرم االن نمیخوام کنم زندگی سال هزار دارم قصد من بابا خفه ـ

 شیت و خل ـ

 عمته ـ

 .کن حرکت ، کن بس ارمی وووای ـ

 .داشت ردیف ات جمله این واای ـ

 ـــــــــــــــــــــی ارمــــــــــــــــــــــ ـ

 بیا کردم حرکت نکن کردی غلط باشه اخ اخ نزن باشه خوب ـ

 کردم حرکت و کردم روشن رو ماشین

 کردی کبود رو دستم بمیری صدف واای ـ

 حقته ـ

 میزنه؟؟؟ رو عروس تازه کی اخه کووفت ـ

 :گفت و شد تا 1 چشمش صدف
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 عروس؟؟ تازه

 میکنم ازدواج دارم آره ـ

 کی؟؟؟ با ـ

 زند نوید ـ

 خوشگله؟ مانکن اون اه ـ

 میشناسیش؟ آره ـ

 نازه خیلی آره ـ

 میدونم ـ

 چیه جریان ببینم کن تعریف خوب ـ

 پاساژ به رسیدیم شد تموم حرفم وقتی کردم تعریف براش رو چیز همه

 داخل رفتیم و شدیم پیاده هم با

  میزد طالیی دامن و کت یه به چشمم که بودیم گشتن حال در

 بود شیک خیلی اما ساده خیلی

 طالیی رنگ به بود شده دوزی ملیله کمرش روی

 بود شده کار ملیله هم بلندش های آسین لب

 بود عالی دوزیش سنگ کل در

 بود ساده ی ساده هم دامنش

 بود رونم از تر پایین یک دامنش

 میشه خوب خیلی زخیم مشکی شلواری جوراب یه با
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 بود نازی خیلی پسر که فروشنده اون به و داخل رفتیم کرد تاییدش اونم دادم نشونش صدف به

 بده بهم اونو گفتم

 آورد واسم رو لباس بود هیز خیلی که پسره

 هیزه میخوره تورم به کی هر روزا این چرا نمیدونم

 افتادم گیر بدبختی چه اه اه اه

 ـــــــــــــــــش ایـــــــــــــــــــــــ

 پرو اتاق سمت رفتم

 پوشیدم رو دامن و کت و آوردم در رو ام مانتو و پالتوم

 بوووود العاده فوق خورش تن

 در به زد صدف که دادم قر یه

 دیگه بیرون بیا شد چی ارمی هووی ـ

 رو لباس ببینه صدف تا کردم باز رو در

 :گفت و زد سوت یه و دید رو لباس صدف

 افریده چی خدا ببین ـ

 و زدم زل چشماش تو من به زده زل چی مث پسره اون دیدم آینه از که دادم غر و زدم لبخند یه

 فرستاد بوس واسم بیشعور ی پسره که دادم تکون چیه معنی به رو سرم

 عوضی

 پوشیدم رو پالتوم فقط و بستم رو در سریع

 بیرون اومدم و نازم کیف تو گذاشتم هم ام مانتو

 کردم نگاه پسره به اخم با
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 بود عالی خورش تن:پسره

 :گفتم وحشتناکی صدای با و کردم نگاهش تر شدید اخم با

 سریع کن حسابش میبرم رو این ـ

 ترسیدم صدام از خودم

 بود چشمک یه بکنم تونستم که کاری تنها کرد نگام تعجب با صدف

 زد لبخند صدف که براش زدم چشمک یه

 آبدار فحش بهم هم کلی و داد رو پولش هم صدف و بود پولش خداتومن که لباسم خرید از بعد

 مغازه از بیرون زدیم داد

 خرید بود خوشمل اما بود باز خیلی که مشکی ی دکلته یه رفت صدف

 میومد لباسم این به خیلی که داشتم کفش شکر رو خدا من

 بود طالیی به رو ای قهوه کفشم رنگ

 افتادیم راه من ی خونه سمت به هم با و خرید مشکی کفش یدونه صدف

 سوتید سرم رسیدیم آپارتمانم به وقتی

 بود شلوغ کوچه خیلی

 شدیم پیاده صدف با و گذاشتم پارکینگ تو رو ماشین

  علیرضا ی خونه پایین بریم بعد کنیم آرایش تا من ی خونه تو بریم هم با شد قرار

 من ی خونه توی اومدیم و شدیم آسانسور سوار

 مرتبی تو چقدر اووف:صدف

 هست که همینه خفه ـ

 ماشین تو بذارش خوب کن نگاه رو ظرفاش اه اه کن نگاه ـ
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 نیس حسش ـ

 سرت تو خاک ـ

 ماشین تو بذاره رو ظرفا تا رفت صدف

 آوردم در رو لباسام رفتم منم

 آبی لی جنس از شلوارک یه با پوشیدم لیمویی توریه شرت تی یه

 :گفتم و نشستم اپن رو و صدف پیش رفتم

 میخوری؟؟ چی خوب ـ

 داری؟ چی ـ

 چی همه ـ

 بده نسکافه یه ـ

 بریز منم واسه بریز خودت واسه برو سیاه غالم بابات نوکر ـ

 ها داری رو خیلی ـ

 میدونم ـ

 بهم داد و آورد نسکافه رفت صدف

 خبر چه صدف خوب ـ

 فوتسال نمیای دیگه چرا تو دختر ـ

 دیگه نمیرم ورزشی هیچ نمیرسم دارم زیاد کار ـ

 میشه خراب اندامت بخت بد خوب ـ

 میزنم دنبل وقتا بعضی حاال ندارم وقت اما میدونم ـ

 زد زنگ پیش روز چند طاهره راستی میلته جور هر باشه ـ
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 خوب؟ ـ

 نمیاد دیگه اونم ـ

 چرا؟؟ ـ

 کرد نامزد ـ

 شدی تنها حسابی پس.. اه ـ

 نمیای؟؟ هم تکواندو حاال..دیگه آره ـ

 نینجایی کالس نه و جدو نه فو گنک نه تکواندو نه... نه ـ

 میرفتی؟؟ رزمی کالس همه این تو اوووف ـ

 آوردم؟ در عضله همه این چطور کردی فک بود ورزشی کالس همش دانشگاه از بعد بابا اره ـ

 بحالت خوش ـ

 چرا؟ ـ

 هستی قوی هم خیلی و رفتی رو ها ورزش ی همه تو خوب ـ

 هستی قوی هم تو خوب ـ

 سوال یه راستی داری فرق تو اخه ـ

 بنال ـ

 نکردی؟؟ قبول رو بانوان فوتسال ملی تیم داد قرار چرا ـ

 فوتسالو من میکشیدم؟؟؟تازه سختی باید چقدر میدونی...کنم قبول خوردم خر مغز مگه واه ـ

 اومدم می سرگرمی واسه

 بود؟؟ سرگرمی واسه این یعنی ـ

 آره ـ



 
 

212 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 میکردی سوراخ سوراخ رو ما هی تو نه میگی هستی قوی میگم ـ

 میکنم سوراخ سوراخ رو ها استقاللی همیشه من خوب ـ

 بابا خفه ـ

 ها تایی شش ـ

 ها تایی 1 مرض ـ

 دارم غیرت پرسپولیس رو من عوضی هاااا میزنمت ـ

 غیرتی بابا نه ـ

 کرد فرار که آوردم حجوم صدف سمت به

 ناموسیش جای یه تو زدم لگد یه منم شد تسلیم که کردم دنبالش اینقدر

 بشیم آماده تا رفتیم استقالل و پرسپولیس سر از دعوا کلی از بعد

 بودیم هم ضد فوتبال تو صدف منو

 دیگه خله بود بارسایی و استقاللی اون بودم رئالی و پرسپولیسی من

 کردم صاف صاف اتو با رو دارم حالت موهای

 میگرفت حالت راحت خیلی که بود این موهام خوبی

 داشت همخونی لباسم با تقریبا موهام رنگ

 زدم و داشتم ور برنزه رنگ به پودر کرم کم یه و کردم مرتب رو هام ابرو این کم یک

 نیست معلوم زیاد پودره کرم رنگ که سفیده پوستم اینقدر

 داشتم ور مای مایع لب رژ یه

 بود ای قهوه رنگش

 میومد بهم خیلی هم لب روژ رنگ این
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 شدم خوشگل خیلی زدم هم ریمل یه و کشیدم خودم برای چشمم خط

 کردم حس خودم رو رو صدف نگاه سنگینی که بپوشم رو دامنم و کت تا آوردم در رو لباسم

 میومدم حتما بودم پسر اگه اومده گیرش هلویی چه ببین شوهرت حالت به خوش:صدف

 خاستگاریت

 بپوشم رو لباسم تا اونور بکن هم رو روت بخت بد هیز کن دروش رو چشمت هرهر ـ

 پوشیدم رو لباسم منم خودش کار سر برگشت صدف

 عقب و جلو میرفتم هی آینه جلوی رفتم

 کمی اول دید منو تا برگشت تا کردم عقب جلو اینقدر میکرد آماده رو خودش داشت هی صدف

 :گفت بهت با بعد و زد خشکش

 خودتی؟؟؟ خره ارمیال ـ

 ام عمه پس ن ـ

 کن رفتار خانومانه کم یک بابا مرض ـ

 ها تایی شش بابا خفه ـ

 ها چهارتایی ـ

 مانده عقب ـ

 بکش چشم خط برام بیا بسه اه ـ

  سیاهس زیبر مامانت آرایشگر ـ

 میسازی؟؟ جدید ی کنایه ـ

 داری؟؟؟ مشکلی آره ـ

 آره ـ
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 کن حلش خودت خودته مشکل دیگه اون خوب ـ

 تویی من مشکل ـ

 نداره فرقی پسر چه دختر چه میشه عاشقم میبینه منو کی هر که جیگرم اینقدر میدونم ـ

 بابا خفه ـ

 کردی خودداری شدیدا مرض گفتن از خوبه ـ

 گرفتمش که کرد پرت برام رو کوسن صدف

 چته؟؟؟ عوضی هووووووووووووووووی ـ

 بزنی حرف دیگه کلمه یه اگه میکشمت.... مرض ـ

 کلمه ـ

 افتاد مخ با و کرد گیر فرش به پاش که بزنه منو بیاد تا شد بلند جاش از صدف

 خنده زیر زدم پقی دیدم رو صحنه این تا منم

 بریم تا شد آماده و شد چشم خط بیخیال بعد داد بهم ناموسی فحش چندتا صدف

 خریدمش گرون ـلــــــی خـــــــــــیــــــــــــ و داشت خز که ایم قهوه پالتوی

 پایین بریم تا پوشیدم رو

 افتاد الی به چشمم پایین رسیدم تا

 طرفش رفتم خنده با

 ســیــلــوم ـ

 هنوز ای زنده تو اه:الی

 بودن زنده به زدم هم خودم تازه بده ازار رو تو رو تو اومده روحمه اینم مردم پس نه ـ

 کو؟؟ صدف..مرض اهه ـ
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 میزنه حرف عشقش با داره ـ

 ها؟؟ ـ

 سریع من بشه یکی عاشق کی هر میگفتی که بودی همونی تو ببینم....دیگه علیرضا...مرض و ها ـ

 میفهمم؟؟

 میاد پیش گاهی حاال خوب ـ

 همیشه نشه گاهی بپا ـ

 خبریه؟؟ ببینم ـ

 میشم؟؟ متاهل دارم اره اره اهان...نه ـ

 چی؟؟ با ـ

 ...عر کی با کوفت و چی با ـ

 ..که نیست انسان کنه ازدواج تو با بخواد کی هر خوب ـ

 ...عر میگفتم داشتم خوب کوفت و مرض ـ

 :گفت و ما کنار اومد صدف

 جون الی سالم ـ

 بشین بیا گلم سالم: الی

 نشست صدف

 ..عر میگفتم داشتم خوب ـ

 :اومد پشتم از علیرضا صدای

 ..بیا اینجا چرا صدف اه ـ

 :گفتم خشم با
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 اییییشششش دیگه بزنم رو حرفم بذارن افتادم عرعر به من بابا..بابا ای ـ

 گودزیال خشم اوووه:علیرضا

 ندارم رو ات حوصله اصال ها حالله خونت نه ؛وگر نزن حرف علیرضا ـ

 اینجاس خانواده نکن رم باشه باشه ـ

 سیخیه؟؟؟ سیخ مو اعباش و اراضل همین خانواده از منظورت ـ

 دیگه بیخیال ارمی اه ـ

 باشه خودم خوشگل و ماه و گل روی خاطر به فقط ـ

 میگیره خودشم چه: صدف

 کار به وادار منو میخواستی و دادی دست از رو کنترلت دیدی منو وقتی من ی خونه توی تو اه ـ

 کنی سال 98+ های

 ـــرض مــــــــــــــــــــــــ ـ

 جیگرت تو ـ

 افتاد سرفه به و باال کشید رو دماغش علیرضا

 شدی؟؟ مریض:من

 بدجور ـ

 نگرفته؟؟ صدات چرا پس ـ

 نکردی توجه شما گرفته ـ

 ببینم تا بزن حرف کم یک میگی راست اه ـ

 ارمی خلی خیلی ـ

 ادب بی کن شخصیت ترور نگفتم بزن حرف گفتم ـ
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 خوشگلی دختر چه واای باشه خوب ـ

 بیار در بازی هیز نه بزن حرف گفتم ای ـ

 خوشگلی طالی چه واای ای ـ

 میشم ای عقده ندارم پول چون نشو.. و سکه و طال مسائل وارد دوم بدله نیست طال اول ـ

 هاا دهنت تو میزنم بخدا ـ

 میکنی غلط تو ـ

 :گفت و کرد موهاش تو دستی علیرضا

 گرفته؟؟ صدام فهمیدی خوب ـ

 :گفتم و زدم لبخند نمک با خیلی

 هه هه هه نه ـ

 مرض ـ

 میکنن آزادش کی بیچاره..گرفته اره اره فهمیدم االن اهان ـ

 کرد فرار و انداخت بهم خشمگین نگاه یه علیرضا

 !!اس جنبه بی چه عشقت این صدف واای:من

 :گفت خنده با میکرد پاک رو اشکش داشت که صدف

 باحالی خیلی ـ

 دستگاهی بابا خفه ـ

 جانم؟؟ ـ

 روله بال بی جانت ـ

 ها؟؟ ـ
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 بابام ی عمه میدونی که خودت بود کُردی زبان به "بچه بال بدون جونت" یعنی این بابا هیچی ـ

 گرفتم یاد اون از کُرده خونمون تو پالسه هی که

 آهان ـ

 نیومفتادی عرعر به دوباره تا رو حرفت بگو خر خانوم خوب:الی

 میکنم ازدواج دارم بابا هیچی اییشش ـ

 باکی:الی

 زند نوید..نوید ـ

 ؟؟؟؟ نازه مانکن اون ـ

 اره ـ

 گلم بشی بخت خوش ـ

 ...ایشاا گفم و زدم لبخند

 من ی خونه برگشتیم شیتانه خل کارای این از و جیغ و خنده کلی از بعد

 بخوابن من پیش شب شد قرار صدف و الی

 کنیم حال و ببینیم تا گذاشتم ترسناک فیلم یه بخوابیم اینکه از قبل

 میترسد همش الی اما داشتیم فیلما این به عادت صدف منو

 بخوابیم هم کنار همه تا انداختم تشک فیلم دیدن از بعد

 صدف کنار من و وسط صدف بود طرف یه الی

 میکردم فک آرمین ه داشتم

 باشه خوشحال باید االن زیاد خیلی احتمال به

 بود الکی عشقش



 
 

219 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بود بقیه مثل یکی اونم

 رهگذر یه

 :گف و داد تکون منو صدف

 کنیم؟؟؟ شیطونی میای ـ

 ور اون گمشو میکنم ازدواج ارم من خر تربیت بی ـ

 اذیت رو الی میای کردی فک بهش تو که بود چیزی اون منظورش کی منحرفت سر تو خاک اه ـ

 کنیم

 خــــفـــــن اتم پایه ـ

 خندید عالمه یه گفتم که صدف برای رسید ذهنم به خفنی چیز یه فکر کلی از بعد

 نشست کنارم اومد بود سرش چادر من مثل که هم خودش و سرم رو انداخت رو چادر صدف

 هوهو الی هاهاها الی ـ

 اما بعد کرد نگامون کم یک افتاد ما به چمش که کرد اطراف به نگاه یه اول کرد باز رو چشمش الی

 نشنیدم هیچی دقیقه 5 تا تا کشید جیغ یه بعد داد قورت رو دهنش

 کردم صدف به نگاه یه میزد جیغ داشت هی الی

 بیخیال کرد غش بابا:صدف

 الی طرف رفتم و کنار کشیدم سرم از رو چادر

 بودیم ما نمیری الی بابا ـ

 بدبخت من مخ تو زد لرزانش دستای با بعد کرد ا به نگاهی یه الی

 میزنی منو چرا ای ـ

 خودته کار اینا میدونم که من ـ
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 بود صدف نظر چه من به ـ

 میگی دروغ چرا اه ـ

 شیطونی بیا نگفتی مگه اه ـ

 بود تو فکرت این اما اره ـ

 دادی رو کار این پیشنهاد تو خوب ـ

 بسه اهه:الی

 بخوابیم دیگه بسه ها بچه ـ

 ام خسته من اره:  صدف

 پروندین من سر از رو خواب شما:الی

 کنیم؟ کار چی ما خوب بابا ای ـ

 بگیریم فال بیایین ـ

 عالیه:صدف

 اوردم رو حافظ کتاب رفتم

 بگیر تو اول ارمی:الی

 کردم نیت و بستم رو چشمم

 میشم بخت خوش نوید با درسته؟؟؟من میکنم دارم که کاری این خدایا

 خوندم بلند و کردم باز رو نظرم مورد ی صفحه

 ......سیاه مشک تو جمال دار آینه افتاب ای ـ

 بخون رو فال میخونی چرا رو شعر اهه: الی

 میزد بیرون ام سینه از داشت قلبم
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 دادم قورت رو دهنم آب

 خوندم رو فال و

 موفق دهی ادامه داری نظر در که راهی در کن دور ذهنت از را بیهوده افکار و باطل های اندیشه ـ

 توست برای مجالی راه این در که کنی انتخاب را دیگری مسیر کن سعی شد نخواهی

 بود چی نیتت....عجب:الی

 کردم نگاه بهش فقط و بودم شک تو

 مکنی نگاه اینطوری خوبی؟؟؟چرا:الی

 کردم باز رو دیگری ی صفحه یه نیتی هیچ بدون بزنم حرفی اونکه بدون

 و دوستان میان در تو محبوبیت باعث امر همین و هستی خوردار بر خاصی جذابیت و زیبای از ـ

 فرصت عشقت به و باش مهربان همه با نشوی تکبر غرور دچار باش مراقب. است شده آشنایانت

 برسی خوشبختی و کمال به تا نرجنان را او و بده

 میزنی مشکوک کیه؟؟کلک عشقت اه:صدف

 خفه:گفتم اومد بیرون بزور که صدایی یه با

 کرد نیت و بست رو چشمش و گرفت ازم رو کتاب الی

 تو فکر در او که میکنی فکر ولی داری دوست را او قلب صمیم از و ی بسته دل کسی بر: الی

 پروراند می سر در را تو که است مدتی نیز او که باش شاد ولی ندارد نظر در را تو و نیست

 هواااا رفت الی جیغ

 عاشقتم آیـــــــــهـــــــــان جوووووووون اخ:الی

 کردیم نگاهش تعجب با

 پسر اینقدر دیدتش ارمی نمیشناسیش تو صدف میگم رو علیرضا ی عمه پسر آیهان چیه ها: الی

 مهربونیه و ناز
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 جوووون اخ داره دوس منو اون یعنی وااااای

 :گفت و گرفت الی از رو کتاب صدف که زدم بهش مهربون لبخند یه

 کنیم ذوق بشینیم هم با بعدا بگیرم فال منم بده ـ

 علیرضاس مورد در بفهمم تونستم فقط من که گف چیزی یه لب زیر بست رو چشمش صدف

 زودی به و میدهد زندگی خوش های روز از خبر و دهد می مژده تو به شعر ان که باش شاد:صدف

 مانند و نگویی دروغ زندگیت در انکه شرط به میشوی رها ای داشته زندگی در که سختیهایی از

 نباشی ریا و تزویر اهل انسانها از بسیاری

 کن ذوق بیا هم تو اه:الی

 دادن قر به کردن شروع و شدن بلند صدف و الی

 بیوفته؟؟ اتفاقی چه قراره اینکه به بودم مونده مات منم

 عشقم گفت اون

 نبودم عاشق که من

 عاشقی تو میگی دروغ خودت به داری چرا ارمیال

 :گفتم بلند بخوام اینکه بدون

 قشنگیه؟؟؟ چیز عشق ـ

 کردن نگاه من به و ایستادن جاشون سر صدف و الی

 :گفت و گرفت رو دستم و نشست کنارم و طرفم اومد الی

 چیه مشکل اون بگو بهم میکنه اذیتت داره چیزی یه ارمی ـ

 کنه کمکم میتونه مطئنم میخوندت بالینی روانشناسی الی

 کنم کار چی باید میدونم هم خودم البته
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 نمیده اجازه دیگه غرورم اما

 اه غرور بمیری اه

 نمیدادم بله نوید به منم طرالن با نمیرفت اگه آرمینه تقصیر همش اصال

 :گفتم و کردم نگاه الی درشت و مشکی چشمای توی شدم قوی جمله این گفتن با

 داره رو استرس این عروسی هر اونم دارم استرس فقط نیست چیزی ـ

 نگفت چیزی دیگه ولی نشد متقاعد الی

 برقصیم بیا هم تو ارمی: صدف

 رقصیدن به کردم شروع و شدم بلند جام از سرعت با

 خوابیدیم وورجه ورجه کلی از بعد

 میزنه زنگ داره نوید که میگفت داشت شدم بیدار الی صدای با صبح

 نامزته اسچول پاشو داد دستور بهم مخم بعد که باال دادم چه من به معنی به رو ام شونه

 نامزد؟؟؟ غریبی ی کلمه چه هه

 کردم نگاه خودم به و صورتم به زدم اب دستشویی رفتم و شدم بلند ناراحتی با

 گرفتی؟؟؟ غمباد چرا سرت تو خاک

 بود پسرا ی بقیه مثل یکی آرمین

 بشه گرم خودش سر میخواست

 شدم؟؟؟ عاشقش چرا من اخه

 نـــــــــــــیــــــــــ عاشقش من گفتم بار هزار اه

 ـــــــم ـــســـــــــــــتـــــــ

 بیرون اومدم و کشیدم لختم موهای توی دستی
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 یه با زدم قرمز روژ یه آوردم در قرمز و مشکی شال و مشکی ساپورت با قرمز کوتاه کتی مانتو یه

 رفتم و کرد خداحافظی ها بچه با و دهنم گذاشتم ای خامه نون دونه یک قرمز سانتی 5 کفش

 پایین

 میرسه دیگه دقیقه 2 گفته نوید که گفت الی

 نبود کسی ولی

 دیدم که جلو رفتم میزنه نور برام داره مشکی لکسوز یه دیدم که کردم ورم و دور نگاه کم یه

 نویده

 شدم سوار سریع

 چطوری؟؟؟ آینده شوووی بر سلوم ـ

 :گفت و زد تلخ لبخند یه نوید

 خوبی؟؟؟ عزیزم سالم ـ

 خوبی؟؟ تو مغسی ـ

 بگم بهت میخوام چیزی یه ارمیال... خوبم باشی خوب تو عزیزم ممنون ـ

 باش راحت من با عزیزم بگو ـ

 ازدواج هم با ما نمیتونیم که هست بزرگی مشکل یه اما دارم دوست خیلی خیلی من ارمیال ـ

 کنیم

 :داد ادامه که کردم نگاهش بهت با

 گفت بهم آرمین رفتی تو وقتی دیروز.... توه عاشق اونم آرمینی عاشق تو نیستی من عاشق تو ـ

 بیرون بریم هم با شام برای

 نباشم تو با که کرد خواهش ازم کنه زندگی تونه نمی تو بدون که گفت بهم قرار سر رفتم وقتی

 اینا آرمین برنجونم خودم از رو تو تونستم نمی من ولی بیاد بدت ازم تو کنم رفتار جوری یه گفت



 
 

225 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بودی مهم برام تو اما میکشه عذاب داره ببینم تونستم نمی بود دوستم اون گفت التماس روبا

 آرمین به تو ی عاشقانه نگاهای اون با موندم من و رفت وقتی

 نه یا عاشقی تو که میفهمم شدم عاشق که منی. عاشقشی که نمیکنی قبول ولی آرمینی عاشق تو

 من مال تو کنم بدبخت رو عشقم نمیخوام من ؛ داره فرق نگاهت میکنی نگاه آرمین به وقتی ؛

 نگاهت از اینو تونی نمی ما بشی عاشقم میکنی سعی داری تو آرمینی مال تو عروسکم نیستی

 من نکن فراموش منو خواهشا فقط بیرون میرم زندگیت از من عروسکم عشقم ارمیال فهمیدم

 بگه بهت اگه میکنم بختش بد کنه بختت خوش نتونه ارمین اگه ارمیال میمونم عاشقت همیشه

 خریده برات من هم رو حلقه این عزیزم زندگیت دنبال برو میکنم نابودش ابروه چشمت باالی

 کشور از خارج میرم فردا من عشقم نبود قسمت اما چپت دست تو بکنیش بتونی شاید که بودم

 تونم نمی اینجا کنم روتحمل دوریت بتونم شاید تا میرم کردم پیدا انتقالی اینجا از کانادا میرم

 بشی خوشتبخت امیدوارم عشقم ارمیال ایه دیگه کس با عشقم ببینم

 بوسید رو دستم راست دست ولی ازدواج انگشت گذاشت راستم سمت انگشت توی رو حلقه نوید

 کردم نگاه بهش اشکی چشمای با اومد نمی بند اشکام

 لعنت بشه شسته اشک به خوشگلت چشمای شدم باعث که من به میکنی؟؟لعنت گریه چرا:نوید

 من به

 خوبی..خـ خیلی تو.. نوید ـ

 اذیتت اگه بگو بهم خوردی بر مشکلی به وقت هر ارمیال منی ی فرشته تو منی از بهتر خیلی تو ـ

 کنم محوش زمین روی از تا بگو کرد

 کردم نگاه بهش گریه با

 بود خوبی پسر چه

 کرد پاک باهاش رو اشکام و اورد در جیبش از دستمالی

 عشقمه یادگاریه این عشقمه های اشک این نمیدم پرت وقت هیچ رو دستمال این:نوید

 کردم گریه بلند صدای با و بغلش توی رفتم بعد کردم نگاه بهش و گرفتم رو نوید دست
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 باشیم؟؟؟ بیرون هم با رو امروز میشه:گفت وار زمزمه و داد نوازش رو پشتم دستش با نوید

 البته ـ

 اومد بیرون بغلش از

 بشه ناراحت بیشتر بشم باعث نمیخواستم نکنم گریه دیگه کردم سعی

 بود فرشته یه اون

 بود مهربون خیلی

 باشم عاشقش میتونستم کاشکی

 بمونم باهاش میتونستم کاشکی

 ....کاشکی

 بود فالحی مازیار آهنگ کرد روشن رو ظبط نوید

 نیست حرفی بشکنه دلم

 میخوام ازت رو حقیقت

 میری بگو راحت بهم

 ها رویا سرده که حاال

 اون دست دادی رو دلت که بود کجا نمیدونم

 من بی شدی خورشید خودت

 بارون دلتنگی منم

  داغونه داغون دلم که کن منم فکر بار یه

  اون با میری عاقبت تومیری

 میونه خالی دستات که
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 نیست حرفی بشکنه دلم

 باشه الیقت کاش فقط

 بیرون تو قلب از میرم

 شه جا دلت تو عشقش که

 نیست حرفی بشکنه دلم

 همراشی و یار تو اگه

 باشی عاشقم هم کمی بمونیو میشد ولی

 که بود کجا نمیدونم

 اون دست دادی رو دلت

 من بی شدی خورشید خودت

 بارون دلتنگی منم

 چشمات شده فکرش همه

 میگیره رو دستات گاهی

 میمیره میشه من مث که نذاری تنهاش وقت یه

 :خوند آهنگ با نوید اینجا

  نیست حرفی بشکنه دلم ـ

 باشه الیقت کاش فقط

  بیرون تو قلب از میرم

 شه جا دلت تو عشقش که

 «فالحی مازیار از نیست حرفی آهنگ»
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 شد ریش ریش دلم اهنگ این با

 بود نوید دل حرف آخرش اون

 گرفتم رو ام گریه جلوی بزور

 داشت نگه رو ماشین نوید

 :گف که بشم پیاده خواتم رسیدیم کردم فکر

 میام االن وایسا همینجا ـ

 ماشین تو اومد ساالر بستنی تا 0 با دقیقه چند از بعد و بیرون رفت

 کردم ذوق بستنی دیدن با

 :گفت و داد بهم بستنی یه و زد تلخ لبخند یه نوید

 عشقم جونت نوش ـ

 کوفتم شد بستنی جمله این گفتن با

 سر تو خاک شدم میره یادشون چی همه میبینن بستنی تا ها نی نی این مثل بگیرم کوفت الهی

 ام گنده خرس

 خوردم بزور رو بستنی

 تهران بام تو بود رفته نوید

 شدیم پیاده ماشین از

 چیه؟؟؟ خوبیش اینجا میدونی:نوید

 چیه؟؟؟ نه ـ

 کنی تخلیه رو خودت و بزنی داد میخوای که چقدر هر میتونی ـ

 کردم اکتفا لبخند یه به بگم چی نمیدونستم



 
 

229 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بزنیم داد میای:نوید

 کردم قبول لبخند با

 میکردم تخلیه رو خودم جوری یه باید

 به دیوونه تا 0 چش به میشد رد کی هر که کردیم بیداد و داد اونقدر زدیم داد و پرتگاه کنار رفتیم

 میکردن نگاه ما

 جامون سر نشستم حسابی ادم تا دو مثل و شدیم خسته کشیدن داد از باالخره

 خوند آهنگی لب زیر و ام شونه روی گذاشت رو سرش نوید

 میذارم هات شونه رو سر

 نبینی رو ام گریه که تا

 برنجی که نمیخواستم

 ببینی که نمیخواستم

 صدامو بی های گریه

 رو انتهام بی اشکای

 میگرم پس دونه دونه

 میـــگـــیـــرم نفس من تو با

 «فالحی مازیار از گریه اهنگ»

 بندازه؟؟؟ گریه منو میخواد پسر این خدا ای

 میکرد ام خفه داشت وجدن عذاب احساس

 افتاده؟؟ روز این به االن که بشه عاشقم نوید شدم باعث من چرا

 پسر؟؟؟ این برای کنم کار چی خدا ای
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 ریخت پایین چشمام از دونه دونه اشکام

 :گفت و کرد بلند ام شونه روی از رو سرش نوید من فین فین صدای با

 بشه بارونی چشمات شدم باعث دوباره من به لعنت ـ

 داشتم دوست رو آغوشش بود محبت از پر آغوشش نوید بغل توی رفتم

 افتاده گریه به هم نوید کردم احساس که کردم گریه اونقدر کردم گریه بغلش توی

 رستوران رفتیم هم با که بود ظهر 9 حدود ساعت

 نمیشد اما باشیم شاد میکردیم سعی دو هر

 خونه برگشتم شب 8 ساعت حدود

 کردم باز رو در

 گذشت؟؟؟ خوش هی:زد داد صدف

 نرفتی؟ تو ـ

 الهام نه رفتم من نه ـ

 کو؟ الی خوب ـ

 خال رفته ـ

 اهان ـ

 :گفت و جلو اومد صدف

 کردی؟ گریه ارمی ـ

 نه ـ

 نگو دورغ ـ

 میشه قرمز چشمت میکنه گریه تا اینه رنگی چشم بدیه اه
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 :گفت پشت از الی

 بود جوری یه دیروز از کرده گریه مطمئنم من ـ

 کردم نگاه الی به

 شده چی بگو ارمی:الی

 میداد فشاره رو گلمو بغض

 :گفتم گریه با بشکنه بغضم گذاشتم

 رفت نوید ـ

 این ادمیه چه چرا؟ ؟ کجا: الی و صدف

 گفتم بهشون رو چیز همه دلیل همین به بکنن بد فکر ای فرشته همیچین مورد در نداشتم دوست

 کردن گریه من از تر بد اونا

 خوبی پسر چه اخ:صدف

 داری دوست رو ارمین واقعا حاال میشه پیدا کم اینجوری ادم:الی

 کنم اعتراف خودم به نمیخوام دارم اگرم نمیدونم ـ

 قشنگه خیلی عشق خره چرا:صدف

 تو نیست قشنگ نمیرسن عشقشون به میکنن فک که ها بعضی برای ولی قشنگه عشق اره:الی

 میدونی چون قشنگه تو برای حداقل قشنگه اما نیست قشنگ عشق که شنیدی یکی از حتما

 ....داره دوست مقابلت طرف

  آرمینم عاشق که میرسیدم نتیجه این به داشتم کم کم ها بچه حرفای با

 عاشقم هم االن و گرفت گاز رو بدبخت من مخ هم خر قبول خوب خیل:گفتم و شدم بلند جام از

 کجا؟؟:صدف
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 اه پوکیدم بیارم در رو لباسم سرم خیر میرم دارم ـ

 کردم عوض رو لباسم رفتم

 گل شبیه و بود توری هم استینش سر و بود توری اش سینه روی که بلند آستین مشکی لباس یه

 اسپورت مشکی شلوارک یه با پوشیدم رو بود

 خورد رونالدو کریستین پوستر به چشمم

 ادب بی میکنی نگاه چرا چرون چشم هیز تربیت بی چیه ها: گفتم و کردم نگاهش اخم با

 از ادا و ناز با و فرستادم براش بوس یه طرفدارشم باالخره کنم احترامی بی بهش نیومد دلم ولی

 بیرون اومدم اتاق

 میدادی؟؟ فحش کی به داشتی:الی

 :گفتم دلیل همین به میخندید بهم کلی صدف اینکه خاطر کریستین به بگم نمیشد

 میدادم فحش نیمار به داشتم ـ

 خندیدم منم اومد در الی جیغ

 بود نیمار عاشق الی

 خرن واقعا عاشقشن دخترا از اینقدر چرا نمیدونم نیست خوشگل نیمار اصال من نظر به

 اه اه

 بخونم درس کمی رفتم نسکافه عدد یک خوردن از بعد

 ترمم من اینه خاطر به البته داریم دانشگاه جلسه 0 هفته تو کل در نداریم کالس ها چهارشنبه ما

 2 این از بعد البته کنم تموم تا مونده دیگه سال 0 دلیل همین به گرفت رو ترم زیاد اول از باالس

 آریانا اما بسازم عمومی همین با گرفتن تخصص بیخیال میگم وقتا بعضی میگیرم عمومی سال

  بگیرم تخصص باید میگه و ام کله پس میزنه همش

 خودم واسه دارم کار ها حاال حاال
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 مونده عقب مثل دارم من میخونن فیلم دارن خونه تو بروبچ نمیده فاز دیدم خوندم درس کم یک

 میخونم درس ها

 از بیرون رفتم دادم گوش آهنگ موبایلم با و گوشم گذاشتم رو هدفن و ور اون کردم شوت رو جزو

 داشت ور رو تلفن راحت خیلی الی خورد زنگ تلفن که اتاق

 بله؟؟؟ ـ

 ..........................ـ

 هستم دوستش من گرفتین تماس درست بله ـ

 ................................ـ

 شمایین؟؟؟ آریانا آقا اه ـ

 ...............................ـ

 داداشت بیا ارمی.............یادب میگم االن هستش آره ـ

 بودم پشتت میزنی داد چرا االغ هوووی ـ

 بیا خوب اه ـ

 تو زد نبود مهم براش اما دادم جواب رو تلفن که کنه تالفی خواست اونم اش کله پس زدم یدونه

 ...دارد ادامه داستان این و کردم تالفی منم ام کلمه

 : میزدم حرف تلفن با میکردم دعوا الی با داشتم

 جونم ـ

 خونه؟؟؟ نمیای ابجی سالم ـ

 نه ـ

 ها میاد نوید االن ـ
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 نمیاد:گفتم بغض با

 بهم زد زل و برداشت من زدن از دست و کردن نگاهم الی

 میدونی کجا چرا؟؟از:آریانا

 گفتم آریانا برای رو چیز همه

 بود خوبی ادم چه:آریانا

 بود میگی که مرده مگه واه ـ

 دیگه کانادا میره داره فردا خوب ـ

 اش؟؟ بدرقه بری نمیشه میگم آری ـ

 نمیری؟ خودت چرا ـ

 بکشه عذاب بیشتر بشه باعث میترسم ـ

 خونه؟؟؟ نمیای باشه ـ

 ترم راحت خودم ی خونه تو خونه بیام ندارم حوصله نه ـ

 خودم ی خونه تو میام منم پس باشه ـ

 هااا بیای نمیاد خوشم اصال منه بخاطر اگه ـ

 کرد فوران غیرتم رگ آی...میکنی کار چی داری مگه چرا ـ

 بیای من بخاطر نمیخواد گفتم جدی نمکدون هرهرهر ـ

 نمیام باشه ـ

 گفتم چیزی یه من حاال اییش ـ

 نگی میخواستی ـ

 باری؟؟؟؟ کاری گودزیال ـ
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 فعال گذرونی خوش دوستات با برو نه ـ

 بای دراد چشت ـ

 بدون آریاناس حتما خورد زنگ تفلن دوباره که بزنم حرف خواستم جاش سر گذاشتم رو تلفن

 :گفتم کردم نگاه شماره به اینکه

 پیشم؟؟؟ بیای میخوای افتادی کردن غلط به شد چی ـ

 شدم روح قبض منم و اومد تلفن پشت از آرمین صدای

 میزنی؟؟؟ حرف چی مورد در..سالم:آرمین

 آریاناس کردم فکر ببخشید اه ـ

 مهمونی؟؟ نمیای ـ

 مهمونی کدوم ببخشیدا ـ

 من مهمونی ـ

 داره مهمونی آرمین امروز افتاد یادم و آوردم فشار پوکم مخ به کم یک

 ندادی اس بهم تو نمیام اصال..نبود نیادم نه وووای آهـــــــــــــــان:گفتم بلند صدای با

 بای نیستم دعوت یعنی

 ندیدی تو دادم اس وایسا هی هی:آرمین

 چشم بگو ندادی اس میگم نیستم کور من عمو هووی ـ

  دادم اس بهت 5 ساعت من بگو بعد بکن مبایلت به نگاه یه ـ

 بای نشو مزاحم دیگه نمیام دارم کار من خوب اومده اه........وایسا......بودم نوید با که موقع اون اه ـ

 کردم قطع سریع و نشدم جوابش منتظر

 بووود؟؟؟ کی:الی
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 آرمین ـ

 گفتین چی خوب:صدف

  خفن دادم سوتی واای ـ

  کردم تعریف رو چیز همه ها بچه برای

 :گفت و ام کله پس زد صدف گفتم رو چیز همه وقتی

  دیگه ببر رو دلش برو شو بدوآماده سرت تو خاک ـ

 میگه راست:الی

 میشه چیزی تا که دخترایی یه از نه میاد خوششون نیافتنی دست دخترای از پسرا بابا خفه ـ

 بذارن گودزیالیی هر اختیار در رو خودش

 میایم باهات هم ما برو گمشو ارمی:صدف

 ببرم؟؟؟ هم رو ها شما حاال ام اضافه منم بابا اهه ـ

 میخوریم هم مفت غذای تازه میگه راست صدف بابا:الی

 بخت بد پرست شکم ـ

 ...خوب اه ـ

 شو آماده بدو ارمی..... لحظه یه شو خفه الی:صدف

 برم شاید تا بزنه زنگ دیگه بار یه باید نمیام گفتم بهش چون نمیشم آماده ـ

 داره غرور آدمه هم پسره اون بابا پذیر امکان بگو چیزی یه واه:الی

 خودشه مشگل دیگه اون چه من به ـ

 اومد اسم ام اس صدای موقع همون

 بود عسلی روی که بختم بد موبایل طرف کردن حمله صدف و الی
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 چیه؟؟؟ موبایلت الگوی:صدف

 کنم باز تا من به بده ـ

 هر حاال میشه ونده و میاد صفحه روی اس ام اس دارم پرو اس ام اس گو من چون کردم باز رو رمز

 باشی میخوای که جا

 آرمینه ـ

 بخونش خوب:الی

 نمیام نکرد هم خواهش ایش....هستن ها بچه همه بیای بهتره نوشته ـ

 داد جواب و گرفت رو موبایلم صدف که نمیام بدم جواب خواستم

 خرابه ماشینم دنبالم بیا نوشتم من: صدف

 نکن سندش صدف واای ـ

 کردم سند گفتی دیر:صدف

 به الهی بیرون بیاد ات کرده چرخ گوشت چرخ 98 تریلی زیر بری الهی صدف ووووواااااااااای ـ

 .....الهی بسوزه جیگرت الهی بزنه بال بال جلوت علیرضا الهی بشینم عذات

 کردم کار خود نفع به اه دیگه بسه اهه:صدف

 اومد اس ام اس

 :خوندش صدف

 اومدم باش آماده نوشته ـ

 کردم نگاهش و گرفتم رو موبایلم ناباورانه

 :گفت و کشید رو دستم الی
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 وقتی میمونیم ات خونه ولی نمیایم ما کنیم آمادت بریم بیا........بدبخت ذلیل زن شانس بده خدا ـ

 شده چی بگی باید اومدی

 بپوش کن انتخاب رو لباست ترین خوشگل:گفت و کرد تایید رو حرفش هم صدف

 اخه بازه خیلی لباسم ترین خوشگل ـ

 دستگاه بگیر رو غیرتش کم یک بهتر ـ

 رفتم کمدم سمت به

 و بود باز خیلی خیلی بود این مشکلش تنها ولی بود خوشگل خیلی که داشتم زیتونی لباس یه

 نپوشمش مرسما از خیلی تو بود شده باعث بودنش باز این

 الی و صدف جلو گرفتم و بیرون آوردم رو لباس

 خوشمله چه این! واو:الی

 نیست باز خیلی بنظرت این:صدف

 نداره اشکال گفتی تو بازه خیلی کردم عرض بنده ـ

 هات شونه روی بنداز شال یه بابا بیخیال:الی

 کنم؟؟؟ کار چی رو کمرم ـ

 بابا بیخیالش:الی

 نداره بندی هیچ که بود اونا از لباسم

 بود بند بند کمرش کنار

  بود رفته کار به تور نافش روی

 بود دوزی سنگ کلی توره اون کنار

 بود ناز خیلی کل در ولی میکرد سخت برام رو رفتن راه و بود تنگ پایین تا باال از دامنش
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 بود باز خیلی متاسفانه اما بود ناز و شیک کامال لباسه کل در

 کنیم آرایشت بیا:الی

 آرایشم میز مقابل صندلی روی نشوند زور به منو و گرف منو دست صدف

 نبود مو اتو به نیازی و بود مونده لخت شکر رو خدا موهام

 میومد لباسم به موهام رنگ

 بهتر کم یک حجابم بلکه تا خودم رو بندازم من که کنه شکار چیزی یه تا کمدم سراغ رفت الی

 بشه

 سفید ی سایه قسمتای اون البته و زد برام زیبا خیلی طرح یه با رو سفید و زیتونی ی سایه صدف

 زد اکلیل رو

 کردم مخالفت که برام بزنه خواست گونه روژ

 و کرد رو خودش کار صدف خوب ولی نمیاد خوشم زیاد هم سایه از نمیاد نه گو روژ از خوشم اصال

 زد گونه روژ برام کم یک و نکرد توجه حرفم به

 میومد بهم خوب ولی زد که اومد بدم اینکه با

 موند لب روژ رنگ توی و کشید برام چشم خط

 ها خوبه مای 922 شماره لب روژ میگم ـ

 نازه صورتی همون

 زد برام و اومد خوشش رنگش از و کرد باز رو روژ در صدف

 بشه براق تا زد روش لب برق هم کم یک

 :گفت و کشید سوت یه شد تموم کارش وقتی

 کردم چه ببین طال دستم
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 کنم نگاه آینه تو رو خودم اونور گمشو صدف ـ

 کن نگاه بعد بپوشی رو لباست بذار نچ:صدف

 92 پاشنه زیتونی کفش یه بعد دستم داد آورد رو بود زیتونیم پالتو مال که زیتونی خز یه الی

 بهم داد اورد رو بودمش خریده گرون خیلی آورد رو سانتی

 :گفت و جلوم گذاشت هم لباسم

 نیست الزم هم تشکر ضمن در...میان هم به خیلی ـ

 وظیفتونه کارا این میدونم ـ

 پررو ـ

 عمته ـ

 میادا االن بپوش رو لباست: صدف

 باشه ـ

 دیگه بپوش:الی

 بیرون؟؟ برین دارین قصد شما ـ

 نه:هم با دو هر

 گمشین میگره هم رو فرودگاه باند میدی رو پشه به.... بیرون گمشین مرض و نه ـ

 بیرون رفتن آویزون ی ولوچه لب با صدف و الی

 پوشیدم رو لباس اون بختی بد هزار با

 فرمه رو بس از زکی گفته لوپز جنیفر باسن به باسنم روتون به گالب میدونین

 کرد بلند خیلی خیلی رو قدم که پوشیدم رو کفش لباس پوشیدن از بعد

 گردنم دور گذاشتم رو خز
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 میپشونه رو بدنم کجا این اخه الی بکشتت خدا

 بود کالس با البته و بود خوب بازم حال هر در ولی سرت تو خاک

 بشه مرگم پیش آرمین الهی من شدم خوشمل چه واو آینه جلوی رفتم

 ...ایشاا بگن همه

 بیرون رفتم و کردم باز رو اتاق در

 بده صبر آرمین به خدا:گفتن خنده با و کردن بهم نگاهی یه الی و صدف

 ایه پخمه یه اون بابا خفه ـ

 بابا ای ـ

 :گفت و دستش گرفت رو موبایلم صدف اومد موبایلم صدای

 آرمینه ـ

 بیاری؟؟؟ منو دستی کیف بری میشه الی ـ

 اوکی: الی

 :دادم جواب و گرفتم صدف دست از رو تلفن

 بله؟ ـ

 بیا منتظرتم پایین من ـ

 اوکی ـ

 کرد قطع رو تلفن حرفی هیچ بدون

 تربیت بی:گفتم لب زیر و کردم نگاه موبایل ی صفحه به شده گرد چشمای با

 :گفت و بهم داد رو دستی کیف الی

 شد؟؟؟ چی ـ
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 کرد قطع گودزیال ـ

 ها داره درگیری خود پسره این ـ

 بای ها بچه بگذرونه بخیر منو عاقبت و اخر خدا ـ

 دادن دست باهام جلو اومدن الی و صدف

 شدم سوارآسانسور و کردم خداحافظی ها بچه با

 بود انداخته راه کنسرت میکشت رو خودش داشت قلبم

 بود پریده رنگ کردم نگاه خودم به آینه تو

 باشم مسلط خودم به کردم سعی و کشیدم عمیق نفس چندتا

 شدم هم موفق و

 رسیدم البی به ایستاد آسانسور

  کرد سالم و شد بلند برام اونم و دادم تکون سری سرایدار برای

 دیدم رو آرمین المبورگینی بیرون زدم آپارتمان از

 رفتم طرفش به ریلکس خیلی

 میوفتادم پس داشتم میدونم خدا

 بود کرد یخ انگشتم نوک

 شدم سوار و کردم باز رو ماشین در

 میومدی دیگه ساعت یه میگم:آرمین

 بیام دیگه ساعت یه برم ناراحتی ـ

 رو سالمت نشنیدم ـ

  میگرم رو حالش االن داره رو چه رو پر بچه



 
 

243 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کنی سالم نشنیدم ـ

 دراز زیادی زبونت ـ

 توچه؟؟ به هست که هست ـ

 نگفتم چیزی دیگه منم کرد حرکت و نگفت چیزی دیگه آرمین

 کنم روشنش تا ضبط سمت بردم رو دستم

 گرفت فرا رو جا همه شجریان آهنگ و شد روشن پخش

 خنده زیر زد و کردم آرمین به نگاه یه

 میدی گوش تو بعد نمیده گوش آهنگا این از من بابای...مثبتی چقدر تو...واای ـ

 میخندی مسخره چیز این به که نخندیدی وقته چند ـ

 نیست ای مسخره چیز همچین این بزرگ بابا بعدش میخندم همیشه من اساسا ـ

 :گفت و کرد نگاه بهم اخم با آرمین

 کردی آرایش اینقدر که نیست پارتی اس ساده مهمونی یه میری داری که جایی این ـ

 :گفتم و انداختم باال شونه

 داشتم دوست کردم آرایش چقدر که نداره ربطی هم تو به خودمه دست من کردن آرایش ـ

 کردم آرایش

 بخورن رو تو مثل مکاری های روباه گول دوستام ندارم دوست منه مهمونیه مهمونی اون ـ

 :گفتم و کردم نگاه بهش شدیدی اخم با

 خیلی کردی میزنی؟؟؟فک تهمت من به که هستی کی کردی فک عوضی پسره ببین ـ

 الیقته که اونجور نذار و کن رعایت رو ادبت پس!!!نیستم جایی هر دوستات اون مثل عزیزی؟؟من

 .کنم رفتار باهات
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 خانوما خانوم تلخه حقیقت ـ

 تلخه حقیقت آره ـ

 شدم خیره روبرو به اخم با

 ببرن پسره چی هر شور مرده

 ام هرزه خودش مثل من کرده فک عوضی این خدا اــــــــــــــــــــــی

 ی ــــوضـــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــــــ

 بودم عصبانی کلمه واقعی معنای به

 کنم خفه رو آرمین دستام با داشتم دوست

 نشد بدل و رد اون منو بین حرفی هیچ آرمین ی خونه تا

 شدم پیاده ماشینش از سریع اش خونه یه رسیدیم وقتی

 بوود سخت خیلی بودم پوشیده که لباسی با رفتن راه برم راه تند تند تونستم نمی اما

 پوشیدم لباسی چه ببین ببرن رو شورم مرده اه

 باشه جایی هر دختر یه منم شاید ها میگه راست آرمین این شاید اه اه

 هوا رفت جیغم که گرفتم خودم از محکم چنگول یه

 کرد نگاه بهم تعجب با آرمین

 دادم ادامه راهم به و نیاوردم خودم روی به

 شدم نوید ماشین متوجه که میرفتم خودم واسه داشتم

 شدم متوقف لحظه یه

 :گفت و کرد نگاه بهم آرمین

 دوباره؟؟؟ شد چت ـ
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 اومده؟؟؟ هم نوید ـ

 آره ـ

 شدم آسانسور سوار رفتم و کشیدم آهی

 :گفت و شد سوار هم آرمین

 شده منصرف تو خاستگاری به اومدن از نوید شنیدم ـ

 نکنه ازدواج من با نوید کرده التماس رفته خودش انگار نه انگار پررو چه این خدا وای

 من بدون چون کنه ول منو که کرده التماس بهش رفته خاطرخواهام از یکی اینکه مثل آره ـ

 کشیدن عذاب تونست نمی نوید دلیل همین به بود نوید دوست هم خاطرخواه اون قضا از میمیره

 گفت رو چیز همه بهم و امروز اومد کنه تحمل رو دوستش

 یه دلیل همین به نمیخوره زندگی درد به دختر دیده کرده تحقیق اومده بسته خالی نوید شاید ـ

 خاستگاریت نیاد که کرده جو بهانه

 میده اهمیت تو نظر به کی کن فک اینطوری تو ـ

 میاوردم کم داشتم واقعا چون شدم پیاده سریع منم ایساد آسانسور که بزنه حرف خواست آرمین

 میزد حرف آریانا با داشت که بود آسمان دید که رو کسی اولین آرمین ی خونه داخل رفتم

 شد سوال عالمت شبیه ام قیافه

 اومد کی آریانا

 برم داداشم جلوی لباس این با چطوری شدم بخت بد اه

 باداباد هرچه بابا بیخیال

 پالتوی تا اتاق یه تو رفتم بعد کردم پرسی احوال و سالم باهاشون و آسمان و آریانا سمت رفتم

 بیارم در رو بود ساده و شک خیلی که رو مشکیم

 نشسته تخت روی نوید دیدم که کردم باز رو اتاق در
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 نشد من حضور ی متوجه

 نشستم کنارش و طرفش رفت

 چطوری؟؟؟ جون نوید به به ـ

 میکنی؟؟؟ کار چی اینجا تو سالم:نوید

 دیگه مهمونی اومدم ـ

 نگاشون با دارن پسر گله یه ببینم رو تو ندارم دوست بیرون مهمونی این از برو خواهشا ارمیال ـ

 میخورن تورو

 بگذره خوش آخری شب بذا بیخیال نوید ـ

 شدی خوشگل:گفت و کرد بهم نگاهی یه نوید

 بودم خوشگل ـ

 صاحبت حال به خوش:گفت و زد تلخی لبخند

 نزن آتیشم دیگه تو دارم وجدان عذاب خودم از من بابا بسوزون کم رو دلم نگو نوید اخ

 ....نوید ـ

 نمیخواستم ببخشید شدی؟؟؟ ناراحت حرفم از کردی؟؟؟ بغض چرا..خانومم جانم..عزیزم جانم ـ

 کنم ناراحتت

 .....منه تقصیر همش... لعنتی ـ

 باشی داشته دوستم تو که باشم چیزی نتونستم که منه تقصیر نیست تو تقصیر نه ـ

 کنم گریه نمیخواستم من بابا نگه چیزی دیگه تا کردم نگاهش عجز با

 اگه خوب خودت سر تو خاک.ارمیال سرت تو خاک یعنی.اه میشه پاک آرایشم میکردم گریه اگه

 میشم زشت میشه پاک آرایشم کنم گریه
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  آغوشش توی منو نوید

 :گفت و رفت

 بزن آتیشم کم بزن زل چشمام تو کم وحشیت چشمای اون با میکنی؟؟؟ نگاهم اینطوری چرا ـ

 میشم دیونه دارم بخدا...سخته برام بخدا

 بیرون اومد اتاق از و گفت اینو

 بگیرم رو اشکم جلوی تونستم تالش عالمه یه با

 بیرون رفتم و آوردم در رو پالتوم

 ندیدم رو نوید گشتم چی هر

 شدم امیدوار خودم به اوه اوه نزدیک اومد طرالن

 بود من لباس از تر بد طرالن لباس

 جیغ قرمز رنگ به بود لباسی یه

 بود من لباس مثل لباس باالی

 لباسش ی اندازه بود تر پایین رونش از وجب یه

 شدی خوشگل چه پرانسس بر سالم:گفت و کنارم اومد طرالن

 خبر؟؟ خوبی؟؟؟چه خوشگلم مرسی ـ

 نداره کارم به کاری دیگه آرمین این بابا هیچی.ممنون ـ

 شدم خوشحال دل ته از

 کن جمع رو وسایلت شمال بریم همه میخوایم فردا راستی: طرالن

 نمیگه؟؟؟ چیزی من به کسی چرا اه ـ

 علفم؟؟؟ اینجا من ـ
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 میگی بهم هی که ادمی تو اخه ـ

 تربیت بی ـ

 عمته ـ

 کانادا؟؟ میره داره نوید شنیدی ـراستی

 آره ـ

 آرتان پیش میره داره ـ

 کیه؟؟؟ دیگه آرتان ـ

 دیگه آرمین بزرگ برادر ـ

 دیدیش؟؟؟ حاال تا اره آهان ـ

 ی رابطه آرمین پیش میاد وقتا گاهی ولی کانادا بود رفته بود گرفته انتقالی من اومدن از قبل نه ـ

  تره خوشگل آرمین برابر ده میگن خوشگله خیلی آرتان شنیدم دارن هم با خوبی خیلی

 ها کامله اطالعاتت میگم آهان ـ

 بیاد؟؟ نوید جای میخواد کی میدونی حاال دیگه آره ـ

 میدونی؟؟؟ تو نه ـ

 نه ـ

 ؟؟؟ فضوله کی تو بجز بابا ای ـ

 کنجکاوم خیلی که منم فقط میدونم که اونجای تا...ادب بی ـ

 فضول نه کنجکاو ـ

 ....نخیرم ـ

 اومد پشتم از آرمین خشمگین صدای
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 دارم کار باهات بیا ارمیال:آرمین

 بیا تو داری کار تو:گفتم ریلکس خیلی

 دارم کار باهات اینجا بیا میگم ـ

 ندارم کار میزنن تهمت بهم که آدمایی با من ـ

 اینجا بیا میگم برو راه اعصاب رو کم ارمیال ـ

 شدم بلند جام از اجبار به

 مشکی شلوارلی یه با بود پوشیده سفید شرت تی یه بود کرده عوض رو لباسش آرمین

 پوشیدی؟؟؟ تو لباسیه چه این:آرمین

 چشه؟ مگه واه ـ

 میخوای میری راه ناز با داری نامحرم جلوی لباس این با نمیکشی خجالت تو نیست چش بگو ـ

 بهت؟؟ بزنن زل پسرا ی همه خوشگلی؟؟میخوای بگی کنی؟؟؟میخوای ثابت چیو

 میخورن تکون بدنم اعضای تمام مهال قول به میرم راه وقتی من میگفت راست ایش

 میدم غر هی و بندری کانال رو میروم رفتن راه هنگام مادرزادیه

 Jلوسم دیگه کنم چه

 :گفتم و کردم نگاه بهش شدید اخم با

 نیستن چرون چشم و هیز تو مثل همه ـ

 شد ما به طرالن نگاه متوجه و کرد اطراف به نگاهی یه آرمین

 اتاقش راهروی توی برد و کشید رو دستم

 بود بزرگ بینهایت اش خونه

 بود الهیه خونش
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 بشه کوفتش الهی

 فهمیدی؟؟ میایم و میپوشی بهتر لباس یه ات خونه میریم االن همین نرو من اعصاب روی:آرمین

 نمیفهمم چیزی کجه هزاریم دو من نه ـ

 خودم کنم جیش بود نزدیک که کرد نگام اخشم با آرمین

 شد درست کاری صاف بردمش میاد یادم میکنم فکر دارم که حاال:من

 :گفت و زد لبخند یه آرمین

 بریم بپوش رو پالتوت برو ـ

 گردم بر و برم رو راه همه این که بیکارم نگفتم صافکاری بردم رو دوهزاریم گفتم زپلشک ـ

 گرفتم فاصله آرمین از سریع و گفتم اینو

 طرف کشید سریع رو دستم آرمین نیست باال که سرعتم تنگه لباسم بخت بد ی بیچاره من اما

 بغلش تو شدم شوت که کرد رو کار این سریع و قدرت با اینقدر خودش

 میده خوبی بوی چه آخ آخ

 داره خوبی و گرم آغوش چه

 رفتی دست از ارمیال سرت تو خاک

 کشیدم بیرون دستاش حصار از رو خودم و اش سینه رو گذاشت رو دستم و اومدم خودم به

 کردم نگاهش اخم با

 بدم خیلی من میکنه فکر ندونه کسی حاال..اه اه بغل میگیره منو کیه کرده فکر تربیت بی ی پسره

 اومده

 رفتم دست از که سرم تو خــــــــــــــــاک

 میکرده نگاه بهم داشت طوری همون آرمین
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 لبم به بعد دماغم به بعد کرد نگاه چشمم به اول

 وایساد لب روی

 جلو آورد رو صورتش

 بکنه غلطی چه میخواد بده مرگم خدا وای

 بخورم تکون تونستم نمی بودم شده مجسمه مثل کنم کار چی خدا اه

 کنم فرار و بخورم تکون نمیداد اجازه و بود گرفته منو یکی انگار

 داشتیم فاصله هم با انگشت 1 ی اندازه به

 اومد خودش به آرمین یهو

 عقب کشید رو خودش

 کشیدم راحت نفس یه عقب کشید رو خودش وقتی

 ها بچه پیش رفت من به توجه بدون آرمین

 درگیر خود واه

 ایش

 گرفت پشت از رو دستم یکی که میزد حرف شروین با داشت که سپیده پیش برم خواستم

 عقب برگشتم سریع نمیداد رو آرمین تلخ عطر بوی...نه اما آرمینه کردم فکر اول

 کیه؟؟ دیگه بیابونی غول این... ا بسم

 موهای داشت برنزه پوست بود آرمین اندام برابر 92 اندامش بود ساله 8ـ01 حدود پسر یه

 بود شده ریخته صورتش رو مشکیش

 داشت پررنگی ای قهوه چشم

 بود خوب دماغش وضع اما بود استخونی دماغش
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 بودمش ندیده حاال تا من اما مانکنه بود معلوم بود جذاب کل در

 بغلش تو انداخت منو و خودش سمت کشید منو بود مست انگار که پسره

 داری؟؟؟ کار چی مردم ناموس با کش نفس آی

 بده حال بهت میخوام بیا خانوم خوشگل:پسره

 عووووضـــــــــــــــــی

 بود تنگ تنگ دامنم نمیشد اما پاش وسط بزنم پام با خواستم

 کنم کار چی بودم مونده

 اومدم برنمی پسش از بود هم غولی نره

 دهنم جلوی گذاشت رو دستش که بزنم جیغ خواستم

 که بود بلند بودن گذاشته که آهنگی صدای اونقدر اما هوا رفت دادش گرفت گاز محکم رو دستش

 نشد ما ی متوجه کسی

 اتاق یه طرف برد و دوشش رو گرفت منو که کنم فرار خواستم سریع

 شدم بدبخت خدا واای

 دادم دست از هم رو داشتم که آبرویی چندغاز همین

 شدم بخت بد که گورم تو خر

 بوووووووووود قوووی خیلی غول نره اون نه اما میکردم تقال همش

 نمیشنید رو صدام کسی میزدم جیغ چی هر گریه زیر بزنم میخواستم دیگه

 بودیم اتاق تو هم ما و بود آخر رو آهنگ صدای داشتن هم حق خوب

 رو داد هول و گرفت رو دست که کنم فرار بشم بلند خواستم تخت رو کرد شوت منو غوله نره اون

 بدنم روی اومد خودش و تخت
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 شدم بخت بد خدا وااای

 میاورد در رو شلوارش داشت

 مـــــامـــــان وااای کردن بدبخت رو بدبختت دختر که کجایی ننه وااای

 کردن بدبخت رو ناموست بیا آریانا اخ

 بردن رو دخترت آبروی که کجای ووی ووی ووی بابا وای

 کنم کار چی خدا واای

 زدم جیغ زورم تمام با

 نیوفتاد اتفاقی هیچ بازم اما

 خورد هم به حالم اه جلو اومد پسره اون

 لبم نزدیک میاورد داشت رو لبش

 که میپوشیدم معمولی لباس یه و نمیداد گوش الی و صدف منگل تا دو اون حرف به کاشکی اخ

 اومد نمی سرم بال این

 شد نمایان آرمین زیبای هیکل و شد باز در یکدفعه که داشت فاصله سانت یه لب با لبش

 بده خیرت خدا آخ

 بشی مرگم پیش الهی

 کرد حمله بهش و کرده برنداز رو پسره اون خشم با آرمین

 تو رفتم و بیرون زدم اتاق از سریع ببینم رو دعوا تا واینستادم میخورد بهم داشت حالم

 دستشویی

 ندارم رو به رنگ ببین خودم برای بمیرم

 دیووار گچ شدم
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 بود ساعته 01 آرایش لوازم آوردم شانس صورتم به زدم آب

 نبود ساعته 01 لب روژ البته

 میمونه باقی ازش کم یک کنی پاکش اگه حتی مای لب روژ رنگ میدونین که خودتون اما

 کردم نگاه آینه تو دوباره خودم به

 بشن وسوسه دارن حق دارم لبی چه خدا ووی

 بیرون زدم دستشویی از

 :گفت و وایساد کنارم اومد طرالن

 خوبی؟؟؟ ـ

 فهمیدن؟؟ همه شده چی ـ

 فهمیدیم آسمان و آریانا آرمین منو فقط بابا نه ـ

 ...فهمیدن همه این فهمیدین آرمین و تو فقط کردم فک بابا نه میگه جوری یه ـ

 خوبی؟؟ ابجی:آریانا

 گشتم بر آریانا طرف به

 بغلش تو انداختم رو خودم و سمتش دیودم

 :گفت و بوسید سرم

 شراب کجا از نیست معلوم دستش کف گذاشت رو پسره حق نیوفتاد؟؟؟آرمین اتفاقی عزیزم ـ

 میبرنش میان االن پلیس به زدیم زنگ نیست چیزا این اهل آرمین آورده

 خونه ببر منو آریانا:گفتم بغض با

 بری میخوای مطمئنی ـ

 دادم تکون مثبت ی نشانه به رو سرم
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 بابا و مامان ی خونه میبرمت خوب ـ

 اونجان صدف و الی خودم ی خونه برم میخوام نه ـ

 باشی تنها حالت این با نمیذاشتم وگرنه کردم قبول اونان چون باشه ـ

 زدم لبخند یه

 بهم داد آورد قند آب آسمان

 دیوار گچ عینهو شده رنگ بگیری جوون کم یک بخور:آسمان

 گرفتم ازش رو قند آب و زدم آرایشش بدون زیبای صورت به لبخند

 زخمیم شلواری جوراب یه بود پوشیده دامن و کت یه بود کامل حجابش هم اینجا بود جالب

 بند هد با بود پوشیده هم روسری بود پوشیده

 میزد تند تند داشت قلبم هنوز اما شد بهتر حالم کم یک کشیدم سر سوته سه رو قند آب

 کنه محو زمین روی از بازه هوس پسره چی هر نسل خدا

 میزد حرف شروین با داشت که دیدم رو آرمین بودم نشسته که طور همون

 میداد ماساژش هی و دستش یکی اون تو بود گرفته رو دستش اما بود سالم صورتش

 بود دیده آسیب دستش کنم فک

 کردم نگاه طرالن به و گرفتم ازش رو نگاهم

 میکرد نگاه بهم داشت طرالن

 رفته؟؟؟ نوید طری ـ

 رفت بیای تو اینکه از قبل آره ـ

 ماهه چقدره پسر این خدا ای من؟؟؟ خاطر به رفته؟؟؟فقط بیرون اومده که اتاق از یعنی ا

 کردم نگاه میکرد نگاهم داشت که آرمین به و گرفتم طرالن از رو نگاهم
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 بزنه حرف بتونه تا خلوت جای یه رفت طرالن و خورد زنگ بود دستش که طرالن موبایل

 بستم رو چشمم منم

 آرمینه دیدم کردم باز رو چشمم پوکمه ی کله باال کسی کردم حس ثانیه چند از بعد

 خوبی؟؟؟:گفت که زدم بهش لبخند یه

 دادی نجاتم که ممنون...مرسی ـ

 میکرد رو کار همین بود من جای کس هر میکنم خواهش ـ

 اَن عوضی نکبت

 برجکم؟؟ تو نزنی نمیشد

 ممنونم حال هر در:گفتم و زدم لبخند یه و کردم ظاهر حفظ

 میکنم خواهش ـ

 شد پیدا اش کله و سر آریانا

 بگیر رو پالتوت بیا ارمیال:آریانا

 :گفت آرمین که بپوشم رو لباسام تا شد بلند و گرفتم دستش از رو پالتوم

 میرین؟؟؟ کجا ـ

 اش خونه ببرم رو ارمیال میخوام:آریانا

 بری تو نمیخواد میبرمش من ـ

 میبرمش خودم میشه زحمت ـ

 باشه مهمونی به هواست هم تو دیگه میبرمش بابا چیه زحمت ـ

 باشه ـ

 بشه آماده تا رفت آرمین
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 عاشقی پدر بسوزه آی آی آی:آریانا

 :گفتم و چپ علی ی کوچه به زدم رو خودم

 شده؟؟؟ عاشق هووم؟؟؟کسی ـ

 نمیدونی؟؟ یعنی:گفت و کرد بهم مشکوکی نگاه یه آریانا

 نمیدونم؟؟؟ چیو ـ

 شده؟؟ عاشق کی اینکه ـ

 کیه عاشق کی نمیدونم دیگه اما آسمانی عاشق تو میدونم که اونو ـ

 ...آ ببین بگم بهت بذا خوب آهان ـ

 بریم؟؟؟ ای آماده ارمیال:آرمین

 بای فعال بگو بهم رو حرفت بعدا آریانا..بریم ـ

 بای:آریانا

 شدیم آسانسور مننظر و بیرون اومدیم خونه از آرمین با

 ارمیال؟؟:آرمین

 هووم؟؟ ـ

 شد؟؟ پیدا اش کله و سر کجا از پسره ـ

 نمیدونم ـ

 شدیم سوار ما و رسید آسانسور نگفت هیچی دیگه آرمین

 میالده برج یا آپارتمانه این موندم من...ماشاا

 میرسیم مگه آسانسوریم تو که ساعته یه

 ــــــش ایـــــــــــــــــــــــ
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 کردم احساس خودم روی رو آرمین سنگین نگاه

 میکرد نگاه بهم داشت کردم نگاش

 شده؟؟ چیزی ـ

 نه ـ

 ایستاد آسانسور باالخره

 شدم پیاده سریع

 سوزوکی یه سمت برد و گرفت منو دست اومد سریع آرمین

 توه؟؟ ماشین اینم ـ

 آره ـ

 نداری ماشین فروشگاه مطمئنی تو ببینم ـ

 :رفت ضعف دلم که زد لبخندی

 دارم زیاد ماشین بهت قبال گفتم عزیزم بشین ـ

 گفت؟؟؟ چی اون

 عزیزم گفت

 شدم بدید ندید و خل چقدر من خدا واای

 ام بسته رو چشمم و شیشه به چشبوندم ام کله و شدم سوزوکیش سوار

 ای؟؟؟ خسته:آرمین

 زیاد نه ـ

 رستوران؟؟؟ بریم داری حال ـ

 کردم نگاهش تعجب با
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 کرد نگاه بهم

 خونه برو نه ـ

 میلته طور هر باشه ـ

 میکشیدی منت کم یک خوب گودزیال اه

 اییییییییشششششششش

 نزدیم حرفی هیچ خونه در تا

 دیدم رو علیرضا که میشدم پیاده ماشین از داشتم

 اما کرد سالم بهش گرم خیلی و داد دست آرمین با بعد و کرد سالم بهم و طرفم اومد علیرضا

 داد رو سالمش جواب خشک خیلی آرمین

 خداحافظ..رسوندین منو که ممنون ـ

 بیام باهات هم باال تا میخوای:آرمین

 بای... نیست آدمی هر ی وظیفه این دیگه ممنون نه ـ

 نگفت هیچی و انداخت بهم غمگین نگاه آرمین

 بریم تا کشیدمش و گرفتم رو علیرضا دست

 بود کی اون:علیرضا

 داداشم دوست ـ

 رسوند تورو اون چرا ـ

 نتونست داشت کار آریانا ـ

 ام عمه جون آره

 شده؟؟ چیزی آهان ـ
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 چی؟؟ برای نه ـ

 لجی باهاش زدی حرف باهاش جوری یه اخه ـ

 لجم عالم و آدم ی همه با من میدونی که خودت ـ

 رفتیم آپارتمان سمت به هم با خندید علیرضا

 میکرد نگاه منو داشت کردم نگاه آرمین به بار آخرین برای

 عشقم بخیر شب:گفتم لب زیر و زدم لبخندی

 کردیم کل کل هم با کلی آسانسور توی شدم آسانسور سوار علیرضا با

 زدم لبخند بهشون کردن نگاه بهم تعجب با الهام و صدف کردم باز رو در وقتی

 دادن زود اینقدر رو غذا:الی

 نموندم شام واسه من نخیر ـ

 کن تعریف برامون بیا بیخیال حاال سرت تو خاک:صدف

 خوردین؟؟؟ غذا شما باشه ـ

  بکشیم؟؟ برات آره: صدف

 اوره زحمت بی ـ

 پوشیدم رو رفتنم از قبل لباس همون و آوردم در رو لباسم رفتم

 نگاه کنار به داشت زد گرمکن یه با بود عکس یه خورد رونالدو کریستین پوستر به دوباره چشمم

 بود شده ناز خیلی عکس این توی میکرد

 لوینتوسه و رئال فوتبال امروز افتاد یادم که فرستادم براش بوس یه

 بیچاره اوخی میداد رو باران آوای فیلم داشت تلویزون سمت پریدم و بیرون زدم اتاق از کله با

 باران
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 اومد در الی و صدف جیغ که ورزش شبکه زدم و کردم عوض رو کانال

 فوتباله االن مرض:من

 و دستم داد هم ساندویچ کنیم نگاه فوتبال تا کنارم اومد بود فوتبالی خودم مثل که صدف

 کن کوفت:گفت

 کرد غرغر اونور از الی

 زدم گاز رو ساندویچ ولع با من

 بود مزه خوش خیلی اوووم

 و داشتم ور هم رو ساندویچ سس بود خشک کالباس و«زردا پنیر همون» گودا پنیر و تست نون با

 ساندویچم رو ریختم رو همش

 غذات رو کردی خالی سس چی هر میکنی کار چی هووووی:صدف

 خودمه سس چه تو به اهه ـ

 داد تکون تاسف ی نشانه به سری صدف

 9ـ0 برد رئال شد تموم فوتبال دیقه 92 از بعد باالخره آوردم در شکلک واسش منم

 میشه برنده رئال همیشه مثل بازم:گفتم و گرفتم باال بلندی سر با رو سرم

 که باخت داشت بازی بارسا با که قبل سری هرهر:صدف

 هم دیگه خطای یه و میگرفتن پنالتی میگرفتن اگه نگرفتن هند ی خطا یه بود ناداوری اونجا ـ

 افتاد و پاش جلوی گرفت پا ها بارسایی اون از یکی جلو میرفت داشت جونم کریستنو وقتی بود

 اگه بود دیده آسیب نبود هم کاسیاس تازه 0 شما و 2 ما میگرفتن هم رو اونجا خطای اگه زمین

 بودیم برنده ما صد در صد میومد اونم

 باختین اینه مهم حال هر در ـ

 کردیم بازی ناداورانه اینه مهم نخیر ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 هم با و میخورین حرص چرا شما چه شما به اصال اه کنین بــــــــــــــــس:زد داد الی

  میکنین کل کل

 چه ما به میگفت راست

 کنم دفاع ازش باید نداریم کریستینو منو هم نخیر

 دیگه نگفتم چیزی ولی

 شد چی ببینیم کن تعریف بشین کجا:گفت الی که بخوابم اتاق تو برم شدم بلند ساعت یک از بعد

 بریم باید دیگه هم ما برگشتی زود

 نمیدم اجازه برین میخواین االن خوردین گوه ـ

 دیگه بگو بدو باشه اومده دیگه ساعت نیم گفتیم بهش دنبالمون میاد داداشم:الی

 خره دوتا این شد قرار دادن گوش حرفام ی همه به کنجکاو هم اونا گفتم ها بچه برای رو چیز همه

 شمال ببرم خودم با فردا هم

 بود علیرضا داشتم ور رو موبایلم خورد زنگ موبایلم که بخوابم تا میرفتم داشتم

 هووم؟؟؟ ـ

 بده حالم کن کمکم ارمی:علیرضا

 کجایی؟؟ بکشتت خدا ـ

 بده خیلی حالم بیا بدو ام خونه تو ـ

 اومدم ـ

 نکردم جمع فردا واسه هم وسایلم اه اه بخوابم امشب نباس من اینکه مثل اه

 بیرون زدم و شال یه با پوشیدم رو مانتوم سریع

 نپوشیدم شلوار نبود مهم
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بود پام شلوارک ها نکنین بد فکر

 داخل رفتم بود باز علیرضا ی خونه در پایین رفتم و شدم آسانسور سوار

 علیرضا؟؟؟ ـ

  اتاق تو بیا:گفت ای گرفته صدای یه با علیرضا

 بود پریده رنگش بخت بد اتاق تو رفتم

 طرفش رفتم و آوردم در رو شال و مانتوم

 خره؟؟؟ کردی خودت با کار چی ـ

 کن ولم بده حالم ارمیال ـ

 بود داغ داغ پیشونیش روی گذاشتم رو دستم

 خوردی؟؟؟ چی شام ـ

 ماکارونی ساالد ـ

 بود؟؟؟ سالم اش شده تهیه مواد ـ

 بابا آره ـ

 بیرون؟؟ رفتی کنی خشک رو مخت اینکه بدون بعد حموم رفتی ـ

 آره ـ

 مخت تو خاک ـ

 کردم باز رو یخچالش در بگیرم پرتقال آب براش تا بیرون اتاق از رفتم

 داشت نارنگی فقط

 اه دیگه کن پر رو یخچالت این بابا سرت تو خاک ـ

 گرفتم رو آبش و آوردم در رو نارنگی
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 بردم براش رو آبمیوه

 خوردگی سرما قرص رات برم من تا کن کوفت بگیر ـ

 مرسی ـ

 خوارش ـ

 خندید و کرد بهم نگاهی یه علیرضا دادم سوتی دوباره بابا ای

 بخور رو ات آبمیوه مریضی مثال تو زهرمار کوفت مرض ـ

 مخفیه جا اون از نیاوردم کلید افتاد یادم دوباره که ام خونه تو رفتم و پوشیدم رو ام مانتو سریع

 کردم باز درو و آوردم در کلیدمو

 علیرضا برای دارو دنبال رفتم و مانتوم جیب تو گذاشتم هم موبایل جاش سر گذاشتم رو کلید

 پایین رفتم و کردم پیدا رو دارو

 بخور رو دارو این بیا ـ

 نمیرم میدی درست مطمئنی:علیرضا

 هاا دکترم خودم من عزیز جون نترس ـ

 بابا خوب ـ

 بست رو چشمش و من به داد رو لیوان بعد خورد و گرفت رو دارو و آب لیوان

 علیرضا پوک مخ رو گذاشتم و کردم خیس دستمال یه

 زنگ موبایلش که بشم بلند خواستم بود خوابیده علیرضا کردم رو کار همین ساعت دو حدود

 خورد

 کردم نگاه موبایل ی صفحه به

 بود صدف
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 اتاق از بیرون رفتم بست نقش لبم روی شیطانی لبخند

 بله؟؟؟:داد جواب و کردم لوس و نازک رو صدام

 شما؟؟ ـ

 کنم؟؟ معرفی رو خودم باید من وقت اون زدی زنگ شما ـ

 کجاس؟؟؟ علیرضا میکنه کار چی شما دست من دوست گوشی ـ

 حموم برم میخوام منم حمومه ـ

 کثیفی خیلی ـ

 میشم تمیز حموم میرم االن اخ ـ

 آشغال ـ

 در دم گذاشتم ـ

 اومد در صدف جیغ

 :گفتم و کردم درست رو صدام و خندیدم

 میکنم مراقبت ازش اومدم نیست خوب علیرضا حال ارمی صدف منم ـ

 بمیری ارمی ووواای ـ

 نری؟؟ کاری برم باس من ببین دوست شمای با ـ

 خوبه؟؟ حالش فقط نه ـ

 بای رفتم من عزیزم آره ـ

 بای ـ

 خودم ی خونه تو رفتم و پوشیدم رو ام مانتو و عسلی روی گذاشتمش و کردم قطع رو تلفنش

 بود 90 ساعت
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 خوابیدم و کردم جمع و نیازم مورد وسایل از کمی سریع خواب از میمردم داشتم

 شدم بیدار شرلی آنه صدای با صبح

 اه شمال برم نمیخوام من بمیری اه

 شدم بلند بعد کردم اوه اه کمی

 بود نیم 5 ساعت

  حموم رفتم داشتم ور رو بود مونده که وسایلم نصف

 میرفت نوید امروز آه

 باشی داشته خوبی سفر و باشی موفق امیدوارم عزیزم دوست: دادم اس یه بهش

  فرستادم هم بوس یدونه براش

 عشقم ممنون: داد اس دقیقه 0 از بعد

 اومد در اشکم

 میزنه؟؟؟ آتیش منو دل اینجوری چرا آدم این خدا ای

 ندادم رو جوابش نشدم درگیر زیاد

 شدم آماده و خورد صبحانه

 اسپورت کفش آوردم در هم مشکی شال یه دیشب پالتوی اون با آوردم در مشکی ساپورت یه

 و طرالن و صدف و الی دنبال رفتم و آوردم در لب برق یه همیشه مثل پوشیم و آوردم در رو نازم

 آسمان

 بیاد شروین با میخواد بود گفته سپیده

 هم آرمین و طرالن اومد ما با آسمان دلیل همین به داشت کار بیمارستان تو چون نمیومد آریانا

 اومد ما با طرالن دلیل همین به نداشتن کاری هم با دیگه
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 رفتم دریا طرف به و شدم پیاده قشنگم ماشین از

 میری؟ کجا ارمیال:شروین

 دریا کنار ـ

 دارم حرف باهات وایسا ـ

 باشه:گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 ویال تو ببر رو ساکت بیا ـ

 کردم نگاهش عجز با

 میارم رو ساکش من:آرمین

 ممنونم ـ

 کـــ هر خواهش ـ

 کاری مقابل در که انسانیه هر ی وظیفه این میکرد رو کار همین بود هم ای دیگه خر هر میدونم ـ

 کنه تشکر شده داده انجام براش که

 ببره رو خودش وسایل تا ویال تو رفت و انداخت باال رو اش شونه آرمین

 میام االن بذارم رو وسایلم میرم من:شروین

 اوکی ـ

 بودم مونده من فقط ویال توی بودت رفته ها بچه ی همه دادم تکیه ماشین کاپوت به

 طرف میاد ها دیوانه عینهو داره یکی دیدم که میکردم نگاه دریا به داشتم

 نباشه چیزی آلی منی جنی این خدایا الرحیم الرحمان... ا بسم

 نباشه آل میگی ا حامله که هستی زنی یه مگه تو امل آخه

 ای قهوه موهاش این قرمزه موهاش آل البته
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 من منم ارمی:یارو اون

 میدونه منو اسم کجا از این الخالق جعل

 کیه؟؟؟؟ دیگه"منم" راستی

 ...ا بسم

 نوکرتم خدایا کن عفو مرا داری دوستم میدونم که منی جون رو تو کردم زیاد گناه میدونم خدای

 دارم ها آرزو هنوز من نباشه چیزی جنی این

 منم امل:گفت و جلو اومد یارو اون

 کردم نگاهش کم یک

 تواونی اه ـ

 .....نه مارال؟؟؟نه... نه مهسا؟؟نه اسمش بود چی اه...دیگه اون همون... اون

 نشناختی منو بگی میخوای یعنی:گفت و ام کله پس زد مهال

 نباشه تنش به سر میخوام که سپهر مرگ به نه ـ

 حساسم سپهر رو من هوووی ـ

 ات قراضه عشق اون با بابا برو:گفتم و آوردم در رو تقلیدش

 نفله ها بزنمت نذار:مهال

 جوجه؟؟؟ گفتی چیزی جونم ـ

 بودم دیوار با بابا نه ـه.. نـ:مهال

 میبینی؟؟ دیوار اینجا تو جوجه ـ

 میشی ترسناک نکن نگاه هم اینجوری بیخیال ارمی اه:مهال

 ازم میرتسی فهمیدم باشه خوب ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 .....میتــ من آره بابا خوب ـ

 :اومد شروین صدای

 بریم بیا ارمیال ـ

 خبریه؟؟؟:مهال

 دوستمه نخیر ـ

 دوباره؟؟ ـ

 خوبیه دوست نیست دوستا اون از این نبخدا ـ

 موهاش از کم یک ها بپوشن چادر که اونایی از نه البته بود مومنی و خوب خیلی دختری مهال

 بیرون بریزه رو همش من مثل نه اما بود معلوم

 هم باز اما بیرون میزارم رو موهام کمتر شدم عوض کم یک!!!هاااا بیرون نمیرزم رو همش منم البته

 زیاده

J 

 شروینه اینم مهال مهال دوستم این شروین:من

 کرد پرسی احوال و سالم شروین با مهال

 اومد تر بزرگه مهال و من از سال 0 که مهدی مهال داداش خر تا دو اون پرسی احووال بعد

 شده خوشگل و ناز خیلی االن اما نداشت خوبی ی قیافه خیلی دیدمش پیش سال 5 بار آخرین

 بود

 کرد احوالپرسی من با و جلو اومد مهدی

 بود ای پایه پسر اما میگرفت روزه و نماز یعنی بود مهال مثل اونم

 نیستن مومن زیاد دوتا این اما ان مومن خیلی مهدی و مهال مادر و پدر

 میحرفید شروین با داشت مهدی
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 میجرفید آرمین مورد در مهال با داشتم منم

 چیه؟؟؟ اسمش:مهال

 دیگه آرمین ـ

 بود فامیلیش منظورم خله ـ

  رادمنش اهان...اووم....فامیلیش بگو خوب آهان ـ

 نمیشناسمش ـ

 نشناختی اینو میشناسی رو همه تو نکه اوخی ـ

 نیستم خط این تو من خوب ـ

 خودت واسه هستی املی میدونم خودمم که اونو ـ

 زد صدا اخم با منو و شد پیدا اش کله سر آرمین که بزنه منو خواست مهال

 بیای؟؟ لحظه یه میشه ارمیال:آرمین

 اوکی ی نشانه به دادم تکون سر

 اونه این:گفتم مهال به

 کدومه ـ

 دیگه آرمین خوب کوچه سر قصاب:گفتم و اش کله پس زدم یدونه

 کرده هم اخمی چه این هلوییه چه هیکل جوونم:گفت و انداخت آرمین به دقیق نگاه یه مهال

 جیگرشو

 کن درویش رو چشمت: گفتم ناز با

 آرمین سمت رفتم و کردم فرار و گفتم اینو

 هووم؟؟ ـ
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 سالم اول ـ

 سیلوم ـ

 کیه؟؟ پسره اون ـ

 پسره کدوم ـ

  میزنه حرف شروین با داره که همونی ـ

 کنم اذیتش کمی بذا اوخی اینه دردش پس اهان

 چه؟؟ تو به ـ

 نکن بحث من با ـ

 بدم پس جواب تو به بخوام که کارمی چه تو اخه ـ

 من به سپرده رو تو آریانا ـ

 میگفت خودم به بکنه رو کار این میخواست آریانا اگه نکن چاخان ـ

 دیگه بگو نکن بحث من با ـ

 کرده اخمی چه ببین واسم بمیره اوخی

 کنم بوسش بغلش بپرم داشتم دوست که بود شده جذاب اینقدر اخم این با

 خاستگاره... خووب ـ

 خودم کنم 9 شماره بود نزدیک که کرد نگاهم اخم با چنان آرمین

 چیه؟؟ ها:من

 دریا طرف رفت عصبانیت با آرمین

 اینا مهال پیش رفتم منم
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 که برم منم خواستم کنن بازی فوتبال برن هم با گرفتن تصمیم و شدن دوست باهم مهدی شروین

 بمونه تنها مهال نمیخواستم اخه شدم پشیمون

 خورد زنگ مهال تلفن که میجرفیدم مهال با داشتم

 نکنین بد فکر بود مامانش

 خونه بیان که گفت مامانش

 که دریا کنار برم میخواستم نه گفتم من که ببره خودش با منو خواست مهال نمیاد گفت که مهدی

 برم میخوام االن منم اومد

 رفت و کرد قبول اونم

 رفت دریا طرف به

 میداد دست بهم عجیبی آرامش دریا کنار میرفتم وقتی

 آوردم در رو شالم و مانتو نشستم ساحل کنار و کشیدم عمیق نفس

 میداد دست بهم خوبی حس و میخورد دارم حالت و طالیی بلند موهای به باد

  نمیشد سردم اصال اما بود شدید باد

 نگاه آسمان به و کشید دراز میکرد شاد رو روحم و میخور پام به دریا های آب کردم دراز رو پاهام

 میشد تاریک هوا داشت کردم

 بزنم آهنگ و بیارم رو گیتارم برم بود موقع بهترین االن

 ببینمش تا چرخوندم رو ام کله سرمه باالی یکی کردم احساس که بشم بلند خواستم

 بود مهدی

 میکرد کار چی اینجا اون

 میکنی کار چی اینجا:گفتم و زدم لبخند یه
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 کنارت اومدم تنهایی دیدم:مهدی

 شدم موقعیتم ی متوجه تازه

 بود تور اش سینه روی که بود آستین بدو مشکی تاپ یه

 نکرد اونجوری نگاه بهم مهدی اصال دیدم که بپوشم رو مانتوم خواستم

 وگرنه بودم معذب کمی بودمش ندیده سال 5 چون اما بودیم راحت باهم بود داداشم مثل مهدی

 میرفتم رژه داداشش جلوی همینطوری خونشون میرفتم وقت هر

 نشستی؟؟ اینجا چرا:مهدی

 اینجا میده بهم عجیبی آرامش ـ

 شب؟؟؟ موقع این حتی ـ

 غروبه باهوش نیست شب که االن ـ

 تاریکه هوا که اینه مهم داره فرقی چه ـ

 نشده تاریک کامل که هنوز ـ

 نکن شروع دوباره ارمیال وای ـ

 نبود ازت خبری سال 5 این معرفت بی بود شده تنگ برات دلم ـ

 کردی تغییر زیاد راستی...خوب بود زیاد کارم ـ

 بد؟؟ یا خوب تغییر ـ

 شدی خوشگل..خوب ـ

 ببینه نبود بصیرت چشم بودم خوشگل ـ

 بعله اونکه ـ

 میکنی اعتراف خودت خوبه ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 نیست؟؟ سردت میگم ـ

 نچ ـ

 میخوری؟؟؟ سرما نمیگی پوشیدی؟؟؟ لباس اینطوری تو بعد سرده هوا ـ

 نمیخورم نترس ـ

 ها تخسی هنوز تو ـ

 اته عمه تخس ـ

 نزن حرف ام عمه به اه ـ

 میشه؟؟ چه بزنم اگه مثال ـ

 میشه اینطوری ـ

 آورد حجوم سمتم به مهدی

 کردم فرار و زدم جیغ

 تو خلی هنوز اه دیگه نکن دیوونه مهدی وای:گفتم خنده با میومد سرم پشت داشت مهدی

 ندارم کارت وایسا بابا باشه:گفت و ایستاد مهدی

 میرفتم راه ازش فاصله با خرابه خودم مثل جنسش مهدی میدونم که اونجایی از

 نشستم از زیادی ی فاصله با هم نشستن موقع

 میترسی؟؟ چیه:مهدی

 بترسم؟؟ ازت که گودزیالیی مگه ـ

 زکی گفتی گودزیال به البته:گفتم یوواش خیلی بعد

 هاا گفتی چی شنیده هووی:مهدی

 بشنوی خوب ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 دکتر خانوم چطوره درسات:مهدی

 مهندس جوجه عالیه ـ

 خودتی جوجه اهه ـ

 بابا برو ـ

 بستم رو چشمم و کشیدم دراز زمین روی

 کشیده دراز کنار مهدیه دیدم کردم نگاه چسبیده بهم کسی کردم حس

 من؟؟؟ کنار اومدی قحطیه جا ـ

 آره ـ

 اونور گمشو پررو بچه ـ

 نمیرم ـ

 اونور میرم من درک به نرو ـ

 کنارت میام باز منم خوب ـ

 کردم نگاهش و شدم بلند زمین روی از

 ندیدی؟؟؟ خوشگل هووم:مهدی

 مبینم دارم هم االن ندیدم زشت دیدم که خوشگل ـ

 شدی مدلینگ شنیدم ها بحث این بیخیال میگم ـ

 دراد چشت شدم مدل اوره ـ

 میکنن استفاده ازت مدل عنوان به که خوشگلی تو گفته خلی چه اخه اومد در که چشمم ـ

 که نداری بصیرت چشم تو دوم شدم خوشگل من گفتی پیش دقیقه چند خودت همه از اول ـ

 ببینی منو زیبای
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 میزنی چرا باشه باشه ـ

 اییییششششش ـ

 :گفت مهدی بعد بود قرار بر سکوت ما بین دقیقه چند

 میکنی؟؟؟ اذیت رو پسرا هنوز تو ـ

 نچ ـ

 واقعا؟؟ ـ

 اهوم ـ

 کنی؟؟؟ ازدواج میخوای بعد ـ

 پرسیدی؟؟ چی برای...نکنم فک نمیدونم ـ

 همینطوری ـ

 آهان ـ

 چیه؟؟؟ من مورد در نظرت ارمی میگم اوووم ـ

 هستی عوضی مغرور تربیت بی خر امل پسر یه تو خوب ـ

 میدی نسبت بهم قشنگ قشنگ الغاب همه این اینکه از ممنون ـ

 انسانیمه ی وظیفه میکنم خواهش ـ

 پررو ـ

 خودتی ـ

 چیه؟؟؟ من مورد در نظرت جدی حاال ـ

 هستی خوبی پسر خوب ـ

 چیه؟؟ جوابت کنه خاستگاری ازت من مثل یکی اگه حاال ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 نمیدونم ـ

 کنی ازدواج من با میشه....ارمیال ـ

 کردم نگاهش تعجب با

 کرد بلند مهدی پشت از اومد یکی یکدفعه

 کردم بلند رو سرم ترس با

 میکنه؟؟ غلطی چه اینجا آرمین مهدی بده مرگت خدا واای

 نشو نزدیک من نامزد به دیگه و اونور برو گمشو آشغال عوضی:آرمین

 موند باز دهنم

 نامزد؟؟

 نگو که بود آشوب اینقدر میشستن لباس داشتن انگار دلم تو

 داری؟؟؟ نامزد تو:زد اد و کرد من به نگاه یه مهدی

 مشکلیه؟؟؟ داره آره:گفت من بجای آرمین که اره بگم میخواستم

 ببخشید نمیدونستم من:مهدی

 کرد فرار سریع و گفت اینو

 ترسناکا نگاه اون از کرد نگاه من به آرمین

 افتادم پس بگیر منو اینا مامانم ووی

 زد داد و طرفم کرد شوت رو شالم و مانتو نزدیکم اومد آرمین

 بپوش رو لباست ـ

 کشید خودش دنبال و کرد بلندم و کشید زمین روی از منو آرمین یکدفعه پوشیدم رو لباسم

 میکنی؟؟ بش و خوش نامحرم جلوی اونجوری نمیکشی خجالت تو:آرمین
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 داداشمه مثل اون ـ

 !!کنم لبری میخوام بگو میکنه؟؟ خاستگاری آدم از ادم داداش تا کی از ـ

 ایستادم جام سر

 صورتش تو خوابوندم محکم و باال بردم رو دستم کرد نگاه بهم و برگشت هم آرمین

 بدم بهت میتونستم که بود جوابی تنها این ـ

 شدم رد آرمین کنار از سرعت با

 ام هرزه خودش مثل منم کرده فکر...کرده فکر من مورد در چی عوضی

 میومد در داشت اشکم

 هاااا میکشمت کنی گریه ارمیال اه اه اه

 ویال تو رفتم سریع

 بود طبقه 2 بودیم توش که ویالیی

  آخرم ی طبقه که بودم گفته من

 دوم ی طبقه رفتم سرعت با

 بود طبقه اون تو اتاق تا 1

 من؟؟؟؟ مال کدوم خدا ای

 کردم باز رو اتاقی یه در

 بود توش آرمین وسایل

 روش به رو اتاق رفتم

 بود اتاقم این

 بود یاسی و سفید از ترکیبی هم وسایلش ی همه بود یاسی دیوارش رنگ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بود نازی اتاق

 بود نفره دو تخت روی وسایلم

 کمد سمت رفتم

 کمد تو کردم شوت نامرتب خیلی رو همه و بیرون ریختم رو بود ساکم توی چی هر

 گذاشتم آرایش میز روی هم آرایشم لوازم

 تفنگی لوله مشکی لی شلوار یه با پوشیدم بلند آستین گلبهی لباس یه

 هام شونه رو ریختم هم موهام

 پایین رفتم و پوشیدم هم سانتی 1 کفش یه و زدم هم لب برق یه

 میزد حرف موبایلش با داشت و نشسته مبل روی آرمین

 آشپزخونه تو رفتم بهش توجه بی

 گشنمه من ها بچه ـ

 چه؟؟ من به:الی

 بخورم من نداریم چیزی خوب ـ

 میان االن وایسا بخرن غذا رفتن پسرا برقی جارو خانوم ـ

  اییششش ـ

 میومد هم علیرضا کاشکی:صدف

 خوب بود مریض ـ

 بود؟؟؟؟ چطور حالش راستی...میدونم آره ـ

 بود ساده سرماخودگی یه نبود خواصی چیز ـ

 رفتی؟؟ اش خونه توی تو واقعا یعنی:الی
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 آره ـ

 شب؟؟؟ موقع اون ـ

 آره ـ

 تنها؟؟؟ ـ

 آره ـ

 نترسیدی ـ

 داداشمه مثل علیرضا نه ـ

 خوبیه پسره علیرضا:صدف

 باالخره نترسیده این چطور داشت تعجب جای برام قط هاا امه خاله پسر ناسالمتی بابا میدونم ـ

 پسره یه اون

 ان؟؟؟؟ خره خر لولو پسره مگه واه ـ

 گفتم چیزی یه حاال کنین ولم اه:الی

 نشستم اپن روی معمول طبق و زدم لبخند یه

 چه خوب اما مخالفه من کار این با همیشه هم مامانم و بشینم بلندی رو دارم دوست همیشه من

 نیستم کنی گوش حرف ی بچه من کنم

 نشستی؟؟؟ بلندی رو باز تو:صدف

 چه؟؟؟ تو به باشم بلند جاهای روی دارم دوست خوب ـ

 بیخیال اووف:صدف

 اخالق بد چه ـ

 دادم تکون چیه ی نشونه به رو سرم منم کرد نگاهم فقط صدف
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بیرون رفت و نگفت هیچی صدف

 مرگشه؟؟ چه این الی ـ

 علیرضاس نگران ـ

 عاشقی جد اندر جد بمیره اووخی ـ

 اومد آرمان صدای که میزدم فک هم سر پشت طور همین داشتم

 ندیدمت وقته خیلی دیدیم رو شما ما عجب چه به به:آرمان

 هم چهارشنبه خوبه ندیدیم رو هم ساله 9 میکنه فک بشنوه یکی ندیدمت وقته خیلی جوری یه ـ

 ببینی نداشتی لیاقت ضمن در دیدیم رو

 سرورم بعله اوه:گفت و کرد تعظیم آرمان

 :گفت و جلوش گذاشتم رو دستم و باال گرفتم رو سرم و زدم لبخند یه

  ببوس دستم نوکر هی ـ

 دیگه نشو رودار اهه:آرمان

 صحبته طرز چه این تربیت بی ـ

 نشستی؟؟ باال اون چرا...ببخشید خوب ـ

 فضوالم آمارگیر ـ

 فضولم؟؟ منم یعنی ـ

 میرسه بنظر اینطور ـ

 کنی کوتاه میشه اینو زبون خدایا:آرمان

 نکن مهال های آرزو:گفتم و پریدم اپن روی از

 چشم:گفت و آشپزخونه سمت رفتم آرمان
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 پام و کردم روشن رو تلویزیون بهش توجه بی منم میکرد نگام هی داشت آرمین نشستم کاناپه رو

 کردم نگاه تلویزیون به و میز رو گذاشتم رو

 میخوری؟؟ من غذا از ارمی میگم:آرمان

 چیه؟؟؟ غذات حاال اوره ـ

 کباب جوجه ـ

 بیاد بده خوبه ـ

 افتاد آب دهنم کردم باز رو درش داد بهم رو غذا آرمان

 داره هم خیارشور جون آخ ـ

 :گفت و خندید آرمان

 میمونی ها کوچولو نی نی این مثل ـ

 بزرگلو آقای بابا نه ـ

 پررو ـ

 بابا برو ـ

 خوردن به کردم شروع

 خوردن به شروع اونم و اومد هم الی شدیم خوردن مشغول همه و داد غذا هم آرمین به آرمان

 کرد

 صدف پیش بریم که شدم بلند خوردم غذام از که کمی

 کجا:الی

 آیهان قبر سر ـ

 آشغال عوضی ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 دوییدم می ها مانده عقب مثل سانتی 1 کفشهای اون با منم دنبالم گذاشت الی

 بستم محکم رو در و صدف اتاق سمت رفتم

 جاش تو ها گرفته برق مثل یکدفعه بود خواب کنم فک و بود بسته رو چشمش که بخت بد صدف

 نشست

 خندیدم هرهر منم

 طرفش رفتم و گرفتمش هوا تو طرفم کرد شوت رو متکاش هم صدف

 شده؟؟؟ چی صدف ـ

 هیچی ـ

 شده؟؟؟ چی ببینم بگو زهرمار و کوفت و هیچی مرض و هیچی ـ

  خاموشه میزنم بهش هم زنگ میزنه شور هم دلم شده تنگ علیرضا برای دلم ـ

 افتاد شور منم دلم

 زدی؟؟ زنگ اش خونه به ـ

 آره ـ

 بزنی؟؟؟ زنگ هم مامانش به میخوای ـ

 میزنی؟؟ زنگ تو...نه ـ

 باشه ـ

 زدم زنگ و آوردم در شلوارم جیب توی از رو موبایلم

 داشت ور علیرضا مادر بوق تا 2 از بعد

 جان ارمیال جانم:مارال

 خوبی؟؟ جون مارال سالم ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 افتاده؟؟ اتفاقی عزیزم مرسی ـ

 پیشتونه؟؟ علیرضا میگم میزنه شور دلم...نه که اتفاق ـ

 زد؟؟؟ شور دل منم مادر چی برای نه ـ

 چی هر نیستم تهران اصال امروز کردم مراغبت ازش من بود بد حالش دیشب...ها نشین نگران ـ

 نداد جواب زدم زنگ هم اش خونه به بود خاموش زدم زنگ موبایلش به هم

 میزنم زنگ بهش میرم االن دخترم گفتی که ممنونم ـ

 برای علیرضا منو میدونی که خودت بشم خارج نگرانی از بده خبر بهم جون مارال میگم باشه ـ

 برادریم خواهر مثل هم

 دخترم آره ـ

 خداحافظ فعال نشم مزاحم دیگه من خوب ـ

 دخترم خداحافظ ـ

 کردم قطع رو تلفن

 شد؟؟؟ چی:صدف

 نیوفتاده براش اتفاقی ببینه علیرضا ی خونه میره االن گفت کجاس نمیدونست مامانش هیچی ـ

 مرسی آهان ـ

 بخور غذا بیا صدف...عزیزم خواهش ـ

 نمیتونم ـ

 کن جمع هم رو خودت ضمن در ببینم پاشوو شده ذلیال شوهر این مثل ببینم پاشو خوردی گوه ـ

 دیگه نمیخورم میگم ارمیال وووااااای ـ

 کشیدم و گرفتم رو صدف دست
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 پریده رنگت نگاه خوردی گوه کردی غلط ـ

  بیرون آوردمش اتاق از

 میکردن نگاه رو ما داشت و بودن اومده ها بچه بیشتر

 کشیدم خودم دنبال رو صدف دست و زدم کش پسر لبخند یه منم

 آشپزخونه از بیرون اومدم و الهام دست سپردمش و آشپزخونه تو بردم رو صدف

 میزدن حرف هم با داشتن ها بچه

 وایسادم کمر به دست جلوشون رفت

 کردن نگاه من به همه

 یادی و بزنم گیتار براتون تا بیرون بریم پاشین میزنین فک دارین نشستین پیرزنا این مثل چرا ـ

 کنین رنگاوارنگوتون پسرای دوست و دختر دوست از

 شدن بلند همه

 که همین هم شلوارم مشکی شال یه با پوشیدم دوباره رو مشکیه پالتو اون خودم اتاقم تو رفتم

 گذاشتم رو بود پام

 پوشیدم اسپورت کفش یه و آوردم در پام از رو کفشم

 میاد ورزشیم هیکل به جورایی یه داشتم دوست خیلی رو اسپورت کفش

 کالس همه چون دارم عضله همش واقع در ولی الغره میگی کنی نگاه بهم همینطوری وقتی من

 ام رفته رو ورزشی های

 بودم ها باشگاه توی رو فراغتم اوقات سالگی 1 از من

 بودن رفته ها بچه بیشتر پایین رفتم و آوردم در کیفم تو از رو ماشینم کلید

 ماشینم سمت رفتم و بیرون زدم ویال از سریع



 
 

286 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 آوردم رو گیتارم عقب جعبه از

 بود نازی خیلی گیتار یه

 و گرفتم سوئیفت تیلور ها کنسرت از یکی توی از رو مدلش این داشت اکلیل و بود مشکی رنگش

 کردن درست برام و دادم رو مدلش

 رفتم ها بچه سمت به

 بودن نشسته دریا کنار ها بچه ی همه

 :گفتم و روشون روبه رفت

 بزنم رو مهرنوش های آهنگ از یکی میخوام بروبچ خوب ـ

 زدن دست همه

 نواختم و سیم روی گذاشتم رو ودستم بستم رو چشمم

 :خوندم و بستم رو چشمم

 کنارم هستی میکنم حس چرا

 ندارم باور رو رفتن این چرا

 رو وشبام روز میکنم گم چرا

 رو هوام داری میکنم حس چرا

 رویا و خواب میون هستی چرا

 ها نفس حرم تو میشی پر چرا

 میارم کم رو نبودنت نفس نفس دارم

 میسپارم ترانه این به رو تو بری میخوای

 نرو ولی
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 بمون نرو

 ندارم خودت بجز ای چاره تو جز که نرو

 کنارم بمون نرو بمون نرو بمون نرو

 میگرن رو ات بهونه همش هام ترانه آخه

 میمیرن تو بی میشن کهنه همه بری اگه

 میذارم جا جاده پشت چشمو بری اگه

 میبارم برات میشم بارون خود بری اگه

 میارم کم رو نبودنت نفس نفس دارم

 میسپارم ترانه این به رو تو بری میخوای

 نرو ولی

 بمون نرو

 ندارم خودت بجز ای چاره تو جز که نرو

 میارم دووم تو بدون نکن خیال نرو

 «مهرنوش از نرو آهنگ»

 کشیدن سوت و زدن دست برام ها بچه ی همه

 دادم تکشون تک تحویل زیبا لبخند یه

 کرد نگاه بهم ریلکس خیلی آرمین

 زدم لبخند دوباره و براش کردم نازک چشمی پشت منم

 زدم آهنگ براشون خواسته خدا از منم بزنم دیگه آهنگ یه که کردن اصرار ها بچه

 بذارین دستتون دم دستمال یه غمگینه کم یک آهنگ این فقط بچه ـ
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 :نواختن به کردم شروع و گفتم اینو

 نـــبــود یــکــی بود یکی

 بـــــــــــود غــریــبــه بود کی هر

 نداشـــت خــبــر دلم از

 ربـــود دلــم از رو تو که

 داشـــت کــه چــی هر کی هر

 نــبــود عاشــق من قد

 ســیـــاه چشــمــای واسه

 نــبـــود لــایــق بخدا

 خوردمـــو رو نگاش گول

 چــشــمـــاش بــه بستم رو دلم

 شــمـــع مثــل بودم دیوونه

 پـــاش به شدم آب عمری یه

 آزگــار عــمــر یه از بعد

 کــنــار گذاشــت منو عشق

 دیــگــه عــشــق یه پی رفت

 روزگـــار بــه سپرد منو

 نــبــود هیــچـــکــی اولش از

 نـــرســیــد دادم به هیچی

 رســیــد ســر به من ی قصه
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 نرســــیــــد عــشــقــش به دلم

 خوردمــــو رو نگاش گول

 چـــشــمــاش بــه بستم رو دلم

 شــمــــع مــثــل بودم دیوونه

 پــاش بــه شدم آب عمری یه

 آزگــار عــمــر یه از بعد

 کـــنــار گــــذاشـــت منو عشق

 دیــگــه عـــشــق یه پی رفت

 روزگـــار به سپرد اونم

 نــبــود هـــیـــچــی اولش از

 نرســیـــد دادم به کی هیچی

 رســـیــد ســر من ی قصه

 نــــرســـــــــــید عشــقـــش به دلم

 «یگانه محسن از غریبه آهنگ»

 کشیدن سوت و زدن دست همه ها بچه

 خوندم خوب العاده فوق رو آهنگ این

 دوباره دوباره:گفتن ها بچه

 بذارین ضبط برین گرفت درد انگشتام کنسرت اومدن انگار بابا گمشین ـ

 بذارن ضبط تا رفتن و شدم بلند جاشون از ناراحت خیلی بچه

 بود دریا به تر نزدیک که دیگه طرف یه خودم برایه رفتم
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 بشم محو ها بچه دید از که رفتم اونقدر

 :خوندن و زد به کردم شروع دوباره و

 نکن باورم تو هیچم تو بی من ـ

 نکن ترم تنها گریه ز خیسم

 کنم سر تو با تا نبودم عاشق

 نبودم آتش

 نکن خاکسترم

 نبودم عاشقت اگه

 بودم زنده تو بی اگه

 میخورم غصه تو بی که بمون تو

 نبستم تو به دل اگه

 هستم که منم این اگه

 ام پر ات گریه هوای از ولی

 تو از دارم شکفه اگه

 تو از قرارم بی اگه

 توای ام آشیانه که بمون تو

 ستاره ای هوایت به

 دوباره میرسم تو به

 توای ام بهانه عاشقم اگه

 ات زبونی هم از بودم کنده دل
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 ات نشونی من از نکردی دلخور

 ام بسته عهد از کشیدم پا من

 ات مهربونی بر فشوردی پا تو

 نبودم زبون هم اگه

 نبودم مهربون اگه

 رو شکسته دل این در کنم چه

 بودم مرده و سرد اگه

 نمیگشودم پر اگه

 رو خسته بال دو این بستم تو به

 تو از دارم شکفه اگه

 تـــو از قـــرارم بی اگه

 توای ام آشیانه که بمون تو

 ستاره ای هوایت به

 دوباره میرسم تو به

 ــــــــــــــی تــــــــــــــــواــــــ ام بهانه عاشقم اگه

 «یگانه محسن از نکن خاکسترم آهنگ»

 میریخت پایین هام گونه رو از اشک

  بشم عشق درگیر نمیکردم فکر وقت هیچ

 ایه مسخره چیز عشق

 عاشق بار یه خشمگین بار یه بد بار یه خوبه بار یه آرمین دست از شدم خسته
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 عاشق که گفته الکی و نباشه عاشقم ممکنه یعنی داره من به احساسی چه این موندم من اه

 امه؟؟؟

 میشم خل دارم کن کمکم خدا ای

 بیرون کشید هپروت عالم از و ترسوند حسابی منو که اومد پشت از صدایی

 ارمیال سالم:شروین

 کردم ظاهر حفظ و کردم پاک رو اشکم سریع

 چطوری؟؟؟ شروین آقا سلوووم ـ

 بزنم حرف باهات چیزی یه مورد در میخواستم ممنون ـ

 سفید چشم بگیر زن میخوای ـ

 بگم تا بگیر دهن به زبون دقیقه یه ارمیال اه ـ

 باشه ـ

 ...من کن نگاه ـ

 بگیری؟؟؟ زن نمیخوای ـ

 .........ـ

  بگیری؟؟؟ زن تا 0 میخوای ـ

 ............ـ

 کنی؟؟؟؟ ازدواج نمیخوای داری تحصیل ادامه قصد آهان ـ

 ...................ـ

 کانادا؟؟؟؟ بری میخوای هم تو فهمیدم آهان ـ

 ...............ـ
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 ...ببرخـــ منم کانادا رفتی اگه ببین ـ

 هااااا میکنم ات خفه ارمیال:شروین

 سوالیه بیست کردم فک داری دعوا چرا بابا باشه ـ

 مسخره هرهرهر ـ

 امل خراب اعصاب ـ

 گفتی؟؟؟ چیزی ـ

 امل خراب صاباع گفتم آره ـ

 ........ـ

 دیگه میگم راست چیه؟؟خوب ها ـ

 زد حرف نمیشه تو با بیخیال:شروین

 نزنم حرف میدم قول خوب کجا اه ـ

 ها دادی مردونه قول خوب ـ

 هست؟؟؟ کی دختره حاال دردته چه ببنم بنال حاال دادم زنونه قول من نخیر ـ

 ـــــــلـــــــــــــــا ارمــــــــــــــــیـــــ ـ

 خنده زیر زدم

 کوفت مرض حناق:شروین

 بزن رو حرفت تربیت بی ـ

 بزنم حرف باهات آرمین مورد در میخوام ببین ـ

 نشستم صاف

 :داد ادامه شروین
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 کردی دعوا و کردی تصادف پسره اون با که روزی یادته

 شد هم تلفنیم مزاحم تازه اوهوم ـ

 چطوری ـ

 بگیره رو خصارت بیاد تا بهش دادم رو کارتم...چیزه...اووم:گفتم و پایین انداختم رو سرم

 خری خیلی تو دختر وای ـ

 این بار یه هم آرمین خوب ششششششش ایییییییییییییششششششششششش خودتی خر ـ

 کرد رو کار

 سرت بالیی چه بود ممکن میدونی کار این با دختری یه تو نداره بهش کاری کسی پسره یه اون ـ

 بیاد

 حالم کرد بدتر هی اینم بودم ناراحت کارم از من

 داد اس بار یه بدبخت خوبه حاال

 مطلب اصل سراغ بریم بیرون بیایم بحث این از حاال خوب ـ

 گودزیال مطلب اصل سراغ بریم خاستگاری اومد انگار واه

 نزنم حرف دادم زنونه قول سالمتی نا بده ادامه گذاشتم و نگفتم بهش چیزی

 میکنه پیدا رو اتاقت و "شو" میاد پسره همون اتاقت تو برد رو تو آرمین وقتی:شروین

 میبینه رو پسره که تو پیش بیاد تا بیرون میومده اتاقش از داره هم آرمین موقع همون

 توه پسر دوست میگه اونم اومده چی برای بدونه که میکنه صحبت پسره با

 آماده رو تو و تو اتاق تو بره میگه فرهاد به و اتاقش تو میبره رو پسره و میشه عصبی هم آرمین

 دوست تو که میگه دلیل همین به دوستین هم با آرمین و تو که میفهمه کجا از نمیدونم هم پسره

  بزنی بهم آرمین با رو دوستیت که فرصتی یه دنبال هم تو و داری رابطه باهاش و دخترشی
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 بیرون کنن شوت رو پسره تا نگهبانی به میزنه زنگ و میشه عصبی خیلی آرمین

 باهاش تو تو اتاق تو میاد وقتی زده حرف الکی پسره این که میکنه متقاعد رو خودش آرمین

 میگه درست اون شاید میگه و میکنه فک پسره حرف به کمی هم آرمین نزدی حرف خوب

 آرمان با یا بودی نوید با یا هم تو طرالن با میره آرمین میکنین لج هم با هی هم شما کل در

 خاستگاریت بیاد گفتی تو که فهمید وقتی و شد نابود آرمین کرد خاستگاری تو از نوید که روزی

 بود رسیده جنون مرز به

 رو موضوع این بره گفتم هم آخرش نداشت ای فایده اما بشه آروم تا زدم حرف باهاش هی هم من

 بگه نوید به

 گذاشتن قرار و گفت نوید به هم آرمین

 بود افتاده التماس به آرمین قرار اون توی

 بره بذاره پا عشقش رو که کرد قبول باال درکش و بود خوبی خیلی پسر که هم نوید

 کرد دانی قدر و تشکر ازش کلی هم آرمین

 

 

 

 داد رخ اتفاق اون وقتی و شد عصبی خیلی آرمین اومدی تیپ اون با تو وقتی آرمین مهمونی روز

 پسره اون با که میخواستی هم خودت تو میکرد فک و میشد منفجر عصبانیت از داشت آرمین

 باشی

 بوده دروغ پسره حرف که شد مطمئن ترسیدی خیلی و پریده رنگت که دید رو تو هم وقتی

 بود ناراحت خیلی مهدی خاطر به هم امروز
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 هم تو میدونم من و داره دوستت خیلی پسر این کن کنترل رو رفتارت میکنم خواهش ارمیال

 کنین عالقه ابراز هم به نمیده اجازه غرورتون اما داری دوستش خیلی

 نکن خراب رو جلوش پل بذاره جلو پا زودی به میخواد آرمین ارمیال

 رفت و گفت رو اینا شروین

 عصبانی یا ناراحت یا باشم شاد باید االن که بودم مونده من

 طرف رفتم خوشحالی با و شدم بلند جام از و زدم لبخند یه داره دوستم آرمین یعنی وای....عجب

 ها بچه

 باشم مهربون آرمین با گرفتم تصمیم

 میارم در رو حرصش هی من ام بچه داره گناه

 میدن قر دارن همه دیدم رسیدم ها بچه به وقتی

 ماشین تو گذاشتم رو گیتارم رفتم

 کنم نگاه رو ها بچه تا رفتم و

 بشه ناراحت آرمین نمیخوام اما بدم قر میخواست دلم البته

 شد پخش دیوونه آهنگ و شده عوض آهنگ

 راستکار کامی و کرمانی سعید آهنگ

 قشنگیه آهنگ خیلی

 میدم گوش رو آهنگ این دارم ها تازگی همش من

 منه زندگیه مثل جوری یه

 خوندم آهنگ با

 میمونه چشات پای من دلم دیوونه دیدی دیوونه دیدی
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 میدونه رو قدرت من دل دیوونه دیدی دیوونه دیدی

 ــــــــــــگــــــــــم آهـــــــــــــــــــنـــ این عاشقش

 بدم قر وسط برم داشتم دوست

 کنم کار چی خدا ای

 میشدم وسوسه داشتم هی منم میشد تموم داشت دیگه آهنگ

 دادنم قول این با بمیرم اه

 شد پخش مالیم آهنگ یه دفعه یک

 میاد آهنگا این از بدم چقدر اه اه اه

 میرقصن تانگو هم بغل میپرن همه حتما حاال

 ـــــــش ایـــــــــــــــــــــــ

 دختر یه بغل پرید پسری هر شد هم طوری همون دقیقا

 نمیشناختمشون که پسر تا چند بغل رفتن هم صدف و الی که اینه جالبه

 هم خوشملی خوشمل پسرای چه بغل تو بودن رفته زرنگ آدمای ای

 میخوردم حسرت هی و میکرد نگاه ها بچه به داشتم

 ایییششش برقصه باهام پیشم بیاد هم آرمین االن میشه یعنی

 کنم پیدا رو آرمین تا چرخوندم چشم

 نکردم پیداش گشتم چی هر

 میکنه حال دیگه دختر یه بغل تو داره دیدم هم سر آخر

 ـــــــــــــــی عــــــــــــــوضــــــــ

 نکردم کاری هیچ و ریلکسیم آدم همیشه من خوب اما حرص از میترکیدم داشتم



 
 

298 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بگیره پس رو اش شده له غرور میخواد اون حتما

 نازی اوخی

 کردم نگاه ها بچه به و نشستم زمین روی

 برقصم میخوام منم ایــــــــــــــش

 میرقصید سپیده با داشت شروین به خورد چشمم

 اس سپیده دختره اون شد رو دستت تربیت بی سفید چشم

  افتادم عروسی یه جون آخ وااای ـ

 :گفت و اومد پشتم از آرمین صدای

 کیه؟؟؟؟ عروسیه ـ

 شد پیدا کجا از این... ا بسم

 این جنه

 میرقصید دیگه دختر یه با داشت پیش دقیقه چند که این

 شد غیب خوب الرحیم الرحمان... ا بسم

 طرفش برگشتم

 هستش که این وااای ای

 بوده جن میرقصید دیگه دختر یه با داشت که اونی حتما اهان

 جووون آخ ـ

 میگم؟؟؟؟ بلند رو فکرم هی چرا بابا ای

 :گفت و نشست کنارم اومد و کرد نگاهم تعجب با آرمین

 ها شدی خل ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 نجرف اینگونه محترم دختر یه با تربیت بی خودتی خل:گفتم و بازوش به زدم

 میگن؟؟؟ هی همه چیه نجرف این ـ

 کردن تقلید من از دیگه میمونن مردم خوب ـ

 نکردی؟؟ تقلید اونا از تو مطمئنی..آهان ـ

 بابا اوره ـ

 میخوندی آهنگ قشنگ:گفت و کرد نگاهم آرمین

 میدونم ـ

 بزنی بلدی گیتار نمیدونستم ـ

 بلدی هم تو شنیدم دیگه فهمیدی حاال خوب ـ

 نزدی حرف آدم مثل باهام وقته خیلی........خودم واسه استادیم آره ـ

 گودزیال نیستی آدم خودت اهه ـ

 میدی افتخار گودزیال این به حاال گودزیال من باشه ـ

 جلو آورد رو دستش

 جووون آخ

 شدم بلند و گرمش دستای تو گذاشتم رو دستم

 میرقصیدن تانگو داشتن ها بچه هنوز

 میرقصیدم تانگو باید هم ما

 بودم حال خوش خیلی بابت این از

 رقصیدن تانگو به کردم شروع و آرمین بغل تو رفتم

 میرقصید مهارت با خیلی آرمین
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بشه فدام الهی

 بودیم شده خیره هم چشم به دو هر

 میزد موج عشق چشماش تو

 دارم دوکست منم الهی

 افتادم دالم دوکست شعر یاد

 :بدم اس اینو براش شدم دوست باهاش وقتی باشه یادم

 خورده یه دالم دوکست

 مرلده سوکس یه قد

  نمرده هنوز سوکسه گذاشتم کاله سرت

 شعرم این عاشق

 بووود علیشمس آهنگ شد عوض آهنگ مدت یه از بعد

 بود بده حالم آهنگ

 میکرد همکاری هم آرمین دادن قر به کردم شروع و زدم رنگ هفت جیغ یه

 میاییم هم به ما قدر چه اووخی

 ایم چل و خل دو هر

 گرفتیم فاصله هم از شد تموم آهنگ وقتی

 اتاقم تو ویال تو رفتم سریع من

 خوشحالی از دادم قر کم یه اتاقم تو رسیدم وقتی

 کنم تخلیه رو خودم تا دستشویی رفتم هم بعد
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 و آوردم در رو تایتانیک دیه سی میکردن نگاه تلویزون داشتن همه پایین رفتم اونم از بعد

 دستگاه توی گذاشتم

 اومد در جیغشون ها بچه ی همه

 کنیم حال تا بشینین سوپره فیلم بابا خفه ـ

 شدن تلویزیون محو ها بچه ی همه

 کن نگاه رو قرمزش موهای هویج اییش میاد دختره این از بدم چقدر اه اه

 اه اه

 !!!ها نازه خدایی پسره ولی

 بود گرفته بغضم کم کم منم میشه غرق داره کشتی که انگیزش غم جای به میرسید داشت کم کم

 دیگه خلم کنم کار چی میاد در اشکم فیلم یه با بنده هستم احساساتی خیلی

 بود گرفته درد اینقدر ام کله خواب موقع که کردم گریه عالمه یه ژولیت و رومئو فیلم واسه یادمه

 Lدیوار بکوبمش داشتم دوست

 :گفت و نشست کنارم اومد آرمین که میومد در اشکم داشت دیگه

 کردن بغض همه گذاشتی رو فیلم این بودی مجبور ـ

 کردم نگاه ها بچه به

 بود اومده در اشکشون هم دخترا از چندتا و بودن کرده بغض همه گفت می راست

 نکنن گریه میخواستن ان احساساتی اینا:گفت و باال انداختم شونمو

 بود کرده بغض که هم خودت ـ

 چیه؟؟ چیز یه اون کردم بغض دیگه چیز یه خاطر به من ـ

 خصوصیه ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 کردی گریه فیلم واسه میدونم بابا کنی چاخان نمیخواد ـ

 میشی عصبی بگم اگه نخیرم ـ

 میدم قول نمیشم ـ

 بگم چی حاال بابا ای

 گفتم و آوردم فشار آکبندم مخ به کم یک

 داشت گناه شده تنگ نوید واسه دلم خوب ـ

 :گفت و کرد اخم یه آرمین

 بشه تنگ اون واسه دلت نکرده الزم ـ

 میشی ناراحت گفتم دیدی ـ

 :گفت و بغلش گرفت منو و زد لبخند آرمین

 خرید بریم میای فردا ببینم بگو جواب حاظر و خوشگل خانوم خوب ـ

 باشه؟؟؟ بریم هم تلکابین باشه اوووم ـ

 ورجک باشه:گفت و خندید

 در ها بچه اشک و شده تموم فیلم نشدم متوجه اصال که خندیدم و زدم حرف آرمین با اینقدر

 اومده

 بودن کرده گریه بیشترشون هم پسرا جالبه

 سوسول چه

 چندشا اه اه

 رفتیم باال و کندیم دل هم از هم آرمین منو رفتن اتاقاشون سمت به همه ها بچه

 میکردیم نگاه هم به هی هم راه توی البته
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 اللیگا حد در بود شده مهربون آرمین

 میوفتم پس حالی خوش از االن من جوون آخ وی

 موهای توی کشیدم رو دستم عادتم طبق و کردم باز رو موهام نشستم تخت رو و اتاقم تو رفتم

 برد خوابم زود و بستم رو چشمم و شدم ولو تخت روی و طالیم

 

 

 

 کردم باز رو چشمم در صدای با

 زدم داد میزد در داشت یکی

 هوووم؟؟ ـ

 بریم پاشو خوابالو خانوم: آرمین

 کجا؟؟ ـ

 خرید ـ

 میخوام خواب فقط االن برم نمیخوام هم تلکابین ندارم خرید من کن ولم آی ـ

 کارش پی رفته فهمیدم نمیگه هیچی آرمین دیدم بستم رو چشمم

 :زد داد سرم رو آرمین دقیقه چند از بعد

 کرده تصادف خواهرت پاشو آیدا آیدا ـ

 پایین رفتم و شدم بلند جام از کله با

 کردم نگاه اطراف به

 میزدم منگ کمی
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 اومدم خودم به دقیقه چند از بعد

 ندارم خواهر کیه؟؟؟؟منکه آیدا

 آرمین بمیری الهی واااااااااااای

 :زدم داد

 مـــــــــــیــــــــــــ ــــــــــــــــــن آرمـــــــــــــــــــیــ ـ

 ــــــت کـــــــــــشــــــــمـــ

 بکشمش تا باال رفتم ها پله از سرعت با بعد

 تخته روی کاغذ یه دیدم که بخوابم تا خودم اتاق تو رفتم آخر نکردم پیداش گشتمش جا هر ولی

 ورداشتم رو کاغذ

 :بود نوشته

 منتظرتم پایین دیگه دقیقه 5 شو حاظر نمیشی موفق چون کنی پیدام نکن سعی گل خانوم

 کردم مچاله مشتم تو رو برگه

 نرسه بهت دستم مگه آرمین آی

 شال و مشکی ساپورت با پوشیدم رو بود شیک خیلی و داشت خز که ای قهوه پالتوی یه سریع

 صورتم جلوی انداختم اِمو صورت به رو موهام مشکی

 یه و کردم خالی خودم روی رو فولم جوی عطر ی شیشه زدم هم ریمل زدم هم ای قهوه روژلب یه

 رفتم و داشتم ور رو بود ناناز خیلی که مشکی کیف یه با پوشیدم سانتی 1 پاشنه ای قهوه کفش

 پایین

 شد ظاهر جلوم آرمان که بیرون برم خواستم رفتم پایین ها پله از داشتم

 گودزیال جناب متعالی عالی صبح ـ

 فوالدزره مادر بخیر هم شما صبح: آرمان
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بیرون برم میخوام اونور گمشی میشه گودزیال آقای ـ

 خداروشکر کنه خل رو مردم پسرای داره قصد نگو ویال از بیرون میرن دارن شیک خانوم گفتم ـ

 خوردم خلی ضد قرص من

 ندارم ازدواج قصد من چون نره بین از اثرش موقع یه باش مراقب بابا نه اوه ـ

 میره بین از اثرش داشتی ازدواج قصد وقت هر نباش نگران تو:گفت و خندید آرمان

 :گفتم و آرمان ی کله پس زد یدونه

 شوخیات این با سرت تو خاک ـ

 کنی بکست کیسه منو نیست نیازی هستی قوی فهمیدم بابا خوب:گفت و خندید آرمان

 بابا خفه ـ

 میری آرمین با ـ

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 یس ـ

 بلدن هم انگلیسی خانوم اوووه ـ

 بلدی تو فقط پ نه ـ

 بازار؟؟؟ میرن ـ

 اوره ـ

 میام منم ـ

 دیگه برم اونور گمشو خرمگس میشی وقت اون تو بترکونیم الو میخوام نمیخوایم خر سر هووی ـ

 میدی فحش چرا بیایی نمیخواد بگو خوب تربیت بی ـ

 !!!ها میزنمت آرمان ـ
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 :زدم داد و بیرون زدم سریع منم کنار رفت در جلوی از آرمان

 خرمگس خداحافظ ـ

 :گفت و خندید آرمان

 مادرفوالدزره خداحافظ ـ

 آرمین المبورگینی طرف رفتم سریع

 بکشمت میخوام که بخون رو خداحافطیت غزل خرچسونه خوب ـ

 میترسم نکن تهدید دوما سالم اوال ـ

 دارم خرید بازار بریم کن آتیش مسخره هر هر هر ـ

 میکردم نگاه رو اطراف هیجان با سرعت عاشق منم کرد حرکت سرعت با آرمین

 داری؟؟؟ دوست رو سرعت:آرمین

 کنم ازدوج باهاش میخوام عاشقش ـ

 کرد نگام تعجب با آرمین

 سرعته ام خاله پسر ی پسرخاله اسم...دیگه اسمه سرعت خوب چیه هووم ـ

 سوتی عجب اوه

 آریانا همون یعنی خودمه داداش میشه ام خاله پسر ی خاله پسر

 میدم سوتی راه به راه هی که بشم خودم قربون

 کرد روشن رو ضبط و زد لبخند یه گفتم الکی فهمید که آرمین

 شد پخش فضا توی راستکار کامی و کرمانی سعید ی دیونه آهنگ

 آهنگم این عاشق که بودم گفته

 :میکرد زمزمه آهنگ با آرمین
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 پیشم بمونه دارم دوست ـ

 میشم دیوونه نمونه اگه

 اس دیوونه عاشق یه اون آخه

 ام دیوونگیش عاشق منم

 کنمو نگاش هی دارم دوست

 کنمو صداش دل ته از

 کنمو هاش خنده فدای دلمو بار هزار روزی دارم دوست

 دیووونه دیدی دوونه دیدی

 میمونه چشمات پای من دل

 دیوونه دیدی دیوونه دیدی

 هــی میدونــــــــــه رو قدرت من دل

 دارم دوستت من

 نداری دوست تو منو

 داشتی؟؟ دوستم میگی

 ندادی؟؟ بروز چرا

 سرم از عقل پریده کامل ببین

 صدم در صد عاشق یه تو واسه چون

 زدم در ضرب دخترا ی بقیه روی که همینه واسه آره

 نمیگی بهم عاشقمی وقتی چرا

 نی زندگیم تو حسی میگی
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 میکنم زندگی ما میگن همه

  نیست زندگی اسمش تو بی ولی

 دیوونه دیدی دیوونه دیدی

 میمونه چشات پای من دل

 دیوونه دیدی دیوونه دیدی

 میدونه رو قدرت من دل

 میزنه تو واسه که منه دل این

 بکنه دل نمیتونه بازم باشی بد که هم چقدر هر

 بری بپری بخوای تو اگه

 بری وری هر میخوای که کس هر با

 بیاری در منو لج میخوای

 ای هرغریبه با جلوم میرقصی میری

 سرت از میپره مستی کم کم آره

 ورت هر خالیه میبینی میکنی نگاه

 بری من جز کسی با اگه

 اولت ی خونه میگردی بر باز

 دیوونه دیدی دیوونه دیدی

 اِه اِه

  دیوونه دیدی دیوونه دیدی

 اِه اِه
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 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

  دیوونه دیدی دیوونه دیدی

 اِه اِه

 دیوونه دیدی دیوونه دیدی

 هـــی مـــیــــدونـــه رو قدرت من دل

 «راستکار کامی و کرمانی سعید از دیوونه»

 بود قشنگ چقدر آرمین صدای خدا وای

 میزد رو دلش حرف جوری یه آهنگ این با

 میدم حرصت خیلی من میگی راست الهی بمیرم

 ام نیافتنی دست من خوب

 حلقم تو نفسم به اعتماد هاها

 کاذبه؟؟؟ مگه خوب

 دیگه واقعیه

 هه هه هه هه

 نداری خوبی صدای رسیدم نتیجه این به آرمین خوب ـ

 قشنگی این به صدا تربیت بی اه ـ

 گوشم تو بزن بیا بابا خوب ـ

 نمیکنم رو کار این من میدونی که خودت ـ

 بکنی هم نباید خوب ـ

 ایش ـ

 :گفت و دهنش رو گذاشت رو دستش و خندید کردم نگاهش تعجب با
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 داشته بر سنگ پاره مخم ام گشته نفله توی با اینقدر چیه؟؟؟ ها ـ

 من تقصیر ننداز داشتی مشکل اول از تو ـ

 چشم ـ

 میرسیم؟؟؟ کی حاال خوب ـ

 دیگه دقیقه 5 حدود ـ

  نشد بدل و رد آرمین منو بین حرفی هیچ دقیقه 5 اون تا

 دستم آرمین که آسانسور سوار برم خواستم و شدم پیدا سریع من کرد پارک پارکینگ توی وقتی

 :گفت و گرفت رو

 بریم هم با بذا کجا؟؟؟ ـ

  نگفتم چیزی دیگه و کردم نگاهش فقط منم

 نکردم پیدا اما باشه پوسترداشته که میگشتم ای مغازه یه دنبال داشتم پاساژ توی

 :پرسید میچرخم خودم دور دارم هی و ام کالفه خیلی دید آرمین وقتی

 میگردی؟؟؟ چی دنبال ـ

 بفروشه پوستر که مغازه یه ـ

 چته؟؟؟ واسه پوستر ـ

 میخوام رونالدو کریستینو پوستر ـ

 :گفت و کرد اخم آرمین

 میخوای؟؟؟ چی واسه اونو پوستر ـ

 بخرم دوباره میخوام هم االن دارم ازش هم زیادی پوسترای ام رونالدو طرفدار من خوب ـ

 هستی؟؟؟ رئالی تو ـ
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 هستی؟؟؟ بارسایی تو نکنه...اوره ـ

 ام بارسایی اوهم ـ

 تیم شد هم بارسا اخه بدبختت سر تو خاک ـ

 خوبی این به تیم ـ

 ندارن که قیافه اه اش قراضه های بازیکن اون با اه اه خوبیه تیم خیلی اره ـ

 داری؟؟؟ هاشون قیافه به کار چی تو ـ

 زشته؟؟؟ چقدر اینیستا کردی دقت حاال تا مثال مهمه قیافه خوب ـ

 :گفت و خندید آرمین

 چه؟؟؟ تو به اون قیافه آخه دختر ـ

 حاال میشه بد حالم میبینم رو نیمار با اونو قیافه میبنم فوتبال دارم وقتی داره ربط من به خوب ـ

 با که نیست شکیرا حیف دراز لنگ اییییششش رفت یادم پیکه اه اه تحمله قابل کم یک مسی

 ....بــــ چقدر ژاوی ی قیافه کردی دقت کرد؟؟؟راستی ازدواج پیکه اون

 های بازیکن کردی فک خودت خب کن توهین اینا ی قیافه به کم دیگه کن بس ارمیال وای ـ

 دارین؟؟؟ قشنگی

 ان خوشگل معلومه خوب اوره ـ

 خوشگله؟؟ کجا په په بگی میشه ـ

 نازه هم خیلی وگرنه اس تیره پوستش اینه مشکلش فقط په په ـ

 ازیل مسعود خوب ـ

 کرد عوض رو تیمش باهوش نیست رئال تیم تو دیگه اونکه ـ

 خوبه تسلیم من بابا خوب خیل ـ
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 اوره ـ

 :گفتم و زدم جیغ یکدفعه

 داره پوستر اونجا واااای ـ

 مغازه تو بردم خودم با و کشیدم رو آرمین دست

 میزنی؟؟ جیغ چرا کن حفظ رو خودت آرامش دختر بابا:آرمین

 کنیم نگاه رو ها پوستر اینجا بیا بیخیال اه ـ

 خریدم جونم کریستینو از خوشگل پوستر تا 2 آخر کردیم نگاه رو پوسترا به آرمین با

 بخری؟؟؟ میخوای چی دیگه خوب:آرمین

 بریم هیچی ـ

 آوردی؟؟؟ اینجا تا پوستر بخاطر رو ما واقعا:آرین

 اوره ـ

 ارمی واای ـ

 افتاد ای مغازه ویترین به چشمم که آسانسور سمت بردمش و خندیدم غش غش

 وایستادم یکدفعه داشت ناز قرمز پالتوی یه

 شد چت:آرمین

 کن نگاه رو پالتو اون ـ

 مغازه طرف کشیدم خودم با رو آرمین سریع و کردم اشاره پالتو به

 نرفته آدمیزاد به چیزت هیچ تو دختر:آرمین

 بابا برو ـ

 فروشگاه توی رفتیم
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 داشت پالتوای عجب

 خوشملی های مانتو چه

 قشنگی های شب لباس چه وای

  نشدم نخوای زمان گذر متوجه اصال و بود لباسا تماشای محو

 :گفت و کشید رو دستم آرمین

 کجایی؟؟ ارمی ـ

 ورا دود همین ـ

 بخری؟؟؟ میخوای چی میگم مسخره ـ

 میخوام تا 0 هم شب لباس....میخوام هم مانتو نه... پالتو ـ

 دیگه بخر خوب ـ

 االن؟؟؟ ـ

 بخری؟؟؟ فردا کی؟؟؟میخوای پس ـ

 بریم ایش ـ

 بیرون اومدیم خریدم شب لباس تا 0 و پالتو 9 با مانتو تا 1

 اسپرت فروشگاه یه طرف رفت آرمین

 رفتم سرش پشت منم

 میکرد نگاه خوشگل و ناز خیلی اسپرت ای سورمه سویشرت یه به داشت

 این داره ای سلیقه عجب

 ها سلیقه این از بده خدا

 بخرش بریم ای سلیقه خوش ـ
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 خوبه؟؟؟ بنظرت ـ

 میاد بهت خیلی مطمئنم قشنگی و نازی این به بده کجاش آره ـ

 :گفت و زد ای مرموزانه لبخند یه

 بریم اه؟باشه ـ

 فروشگاه توی رفتیم هم با

 میزد زل من به داشت هی و بود تیغی جوجه پسره یه فروشگاه صاحب اه اه

 عوضی

 میکرد نگاه رو پسره داشت کردم نگاه آرمین به

 کنی؟؟؟ امتحان رو لباس نداری قصد آرمین میگم ـ

 فروشنده طرف رفت و انداخت بهم نگاه یه آرمین

 و نکرد رو کار این اما کنه درست دعوا و بشه یقه به دست یارو اون با بره االن که ترسیدم لحظه یه

 بده رو لباسه اون گفت فروشنده به

 لباسا کردن تماشا مشغول منم کنه امتحانش تا رفت هم آرمین داد آرمین به رو لباس فروشنده

 شدم

 داشت شیکی لباسای واقعا

 بود گرفته رو چشمم بدجور قرمز و مشکی کراوات یه

 پرو اتاق سمت رفتم و داشتم برش

 آرمین ـ

 جانم؟؟؟ ـ

 بیرون میزد ام سینه از داشت قلبم
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 :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 کن امتحانش بیا پیدا واست ناز کراوات یه ـ

 :گفت و کرد باز رو در آرمین

 چطوره؟؟؟ لباسه بگو اول ـ

 میومد بهش خیلی خیلی لباس

 خودش واسه بود شده جیگری

 میاد بهت خیلی عالیه:گفتم و زدم لبخند

 ببینم رو کراوات خوب عزیزم مرسی ـ

 کن امتحانش گفتم و دادم نشونش رو کراوات

 :گفت بعد کراوات به نگاه یه بعد کرد من به نگاه یه آرمین

 بپوشم کراوات نیستم بلد من چیزه ـ

 نیستی؟؟؟ بلد عزیزم اوخی

 میده یادت خودم نداره اشکال

 :گفتم و زدم لبخند

 میزنم اش گره برات خودم ـ

 بلدی؟؟؟:آرمین

 میزنم گره خودم همیشه رو آریانا مال آره ـ

 :گفت لب زیر و خندید آرمین

 بزنی گره تو همش آینده در منم مال... انشاا ـ

 میزنم گره خودم آینده در میگفت راست خوب اما کشیدم خجالت کم یه
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 شدم حیا بی چه من خدایا وااای

 زمین تو برم بشم آب باید االن

 خرید اونم همین برای میومد بهش زدم گره آرمین واسه رو کراوات

 بیرون اومدیم پاساژ از هم با کرد حساب رو پولش وقتی

 کابین تله بریم خوب:آرمین

 :گفتم و زدم کوچولو جیغ یه خوشحالی از

 نشدم کابین تله سوار وقته خیلی که بریم بزن ـ

 نشدم کابین تله سوار که میشه سال یه حدود

 بشیم سوار کابین تله نمیومدن میترسن ارتفاع از اینکه بخاطر میام بروبچ با وقت هر

 نمیرفتم منم دلیل همین به نمیده حال هم تنهایی

 از و شدم زده ذوق ها بچه مثل سریع رسیدیم وقتی کردیم کل کل کلی راه توی آرمین با

 :گفت و گرفت رو دستم آرمین که برم و ام بدو خواستم و شدم شدم پیاده خوشملش المبورگینی

 میشی گم بیا من با خانوم خوشگل ـ

 بشم گم ام بچه مگه واه ـ

 بشی گم و بدزدنت میترسم خوشگلی بس از تو خوب ـ

 کنم سکته االن ترسیدم لحظه یه که کردم ذوق اینقدر دادن تیتاب بهم انگار جمله این گفتن با

 خوشگلی خیلی تو بگه بهت عشقت باحاله خیلی

 میوفتم پس االن من خدا وااااای

 بشه باز بناگوشم تا نیشم نذاشتم و کردم حفظ مثال رو خونسردیم

 رسیدیم کابین تله به
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 نشست روم روبه اومد هم آرمین شدم کوپه یه سوار سریع

 میشی ناز خیلی میکنی ذوق وقتی:آرمین

 میدونم ـ

 راضی خود از ـ

 خودتی ـ

 :گفت دلیل همین به کنه عوض رو بحث خواست آرمین

 نمیترسی؟؟؟ ارتفاع از ـ

 میترسی؟؟ تو نه ـ

 بترسم؟؟ ارتفاع از میخوره ورزشکاری هیکل این به نظرت به ـ

 باده همه که اینا ـ

 بدی؟؟؟ مسابقه هم با حاظری ـ

 اوره ـ

 میندازیم مچ زور هم با پایین رفتیم وقتی باشه ـ

 ام ات پایه ـ

  چی؟؟؟ سر شرط خوب ـ

 یه برام تو بازم باختم من اگه میخری ناز ساعت یه برام باختی تو اگه اهان نمیدونم اووووووم ـ

 میخری خوشمل ساعت

 توه نفع به همش که اینا:گفت و کرد اخم آرمین

 باشه؟؟ تو نفع به میخوای چی پس ـ

 میخری ساعت یه برام تو بردم من میخرم ساعت یه برات بردی تو کن رفتار عادالنه کم یه ـ
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 ام برنده خودم میدونم منکه باشه ولی..........بمون کفش تو ـ

 هستی هم مطمئن چه ـ

 ام مملکت این ورزشکار من ناسالمتی میشم برنده که میدونم من خوب ـ

 میبینیم ـ

 جووون آرمین دید خواهیم ـ

 نشد بدل و رد حرفی هیچ راه اخر تا دیگه

 اومد واسم اس ام اس اسم که اولمون جای ر رسیدیم ساعت نیم از بعد

 بود گرفته جونش علیرضا از خبر بدم رو صدف اس جواب تا و کردم موبایلم تو رو پوکم مخ که منم

 :زد صدام آرمین که

 بده رو هات معشوقه جواب بعدا پاشو ارمیال ـ

 چشه؟؟؟ این بابا ای

 شکاکه چقدر اه اه بوده صدف بگم بهش بعدا باید

 ....بعله که بشم پیاده کابین تله از خواستم

 آرمین بغل تو رفتم مخ با و دادم دست از رو تعادلم و خورد لیز پام بنده

 شد؟؟؟ چی ارمی:آرمین

 مخم اخ سفته بدنت چقدر سنگ یا گوشته این بابا مخم اوخ اخ ـ

 ببینم باال بده رو ات کله شده چی بابا ای:آرمین

 باال بده میگی ماشینه کاپوت مگه واه ـ

 بشو لوس کم ارمیال اه ـ

 میگیری؟؟؟ پاچه چرا بابا خوب ـ
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 شده چی که ببینه آرمین تا باال گرفتم رو ام کله

 گرفته رو دکترا تیریپ ما واسه اینم حاال

 بدن البته کنم لووس رو خودم خواستم مثال نشده چیزی میدونم خودم نبود کارا این به نیازی اما

 بود سفت واقعا

 کنم ناز نیستم بلد هنوز که گورم تو خاک

 نشده چیزی شکر رو خدا خوب:آرمین

 شکر رو خدا خوب ـ

 دیگه بریم خوب:آرمین

 کجا؟؟؟ ـ

 شجاع آقا ی خونه ـ

 برو شما نمیرم من نرم غریبه مرد ی خونه گفته بابام بده مرگم خدا وا ـ

 نکن شروع ارمیال وای ـ

 کن خواهش ـ

 بله؟؟؟ ـ

 باشم جدی تا کن خواهش بال و بله ـ

 عمرا ـ

 میشم لووس منم بدرک ـ

 درک به بشو ـ

 واقعا؟؟؟ ـ

 آره ـ
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 هههههههه

 بودن لوس ی دنده رو افتادم امروز من اصال

 کردم بوس رو لپش و آرمین گردن دور انداختم رو دستم

 کرد نگام تعجب با آرمین

 دادم تکون چیه ی نشونه به رو سرم

 زشته میبینه یکی دار ور رو دستت کاریه چه این دختر:آرمین

 باشم لووس گفتی خودت اته عمه زشت ـ

 دار ور رو دستت کردم غلط من ـ

 داشتم ور رو دستم

 گردنش؟؟؟ دور انداختم رو دستم من میاد بدش یعنی

 نداره؟؟؟ دوست منو چرا؟؟؟مگه

 ذهنم تو اومد همیشگی های فکر دوباره

 ان جوون همه همه از دوم خلوته اینجا همه از اول چون بره آبروش که نیست این خاطر به میدونم

 ان هم بغل در بغل و

 افتاد راه به آرمین از تر جلو و کشیدم عمیق نفس یه

 کرده رو رفتار این که شده پرو شدم؟؟؟ مهربون باهاش امروز من چرا اصال...........بدرک

 کنم محلش سگ حتما باید

 لیاقت بی عوضی

 منو اصال شاید شدم احساس بی قزمیت یه عاشق حاال نشدم نشدم عاشق خوم برای بمیرم

 نداره دوست
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 نمیشد اما بدم قورتش دهنم آب با کردم سعی بودم کرده بغضم

 نداشتم فایده بازم اما کشیدم عمیق نفس چندتا

 میومد؟؟؟ در اشکم حتما باید االن

 بود قدم یه ی اندازه به فقط فاصلمون میومد داشت سرم پشت آرمین

 بشکنم رو بغضم نمیتونستم

 میشدم خفه داشتم و بود شده تار جلوم بغض شدت از

 بدم قورتش میتونستم نه کنم رها رو بغضم میتونستم نه

 کنم کار چی اه

 نمی بند دیگه میخریت اشکم میزدم پلک اگه نمیدیدم رو جا هیچ دیگه بود شده تار چیز همه

 اومد

 کنم کار چی حاال اه

 کنم فکر دار خنده های چیز به کردم سعی

 کردم نگاه گوشی به خورد زنگ موبایلم موقع همون

 بود علیرضا شماره

 !!!!!عجب چه

 خورد سر ام گونه روی از اشکم که زدم لبخند یه

 دادم جواب نریخت اشکم دیگه بودم خوشحال چون اما اومد در اشکم دیگه زدم پلک

 گودزیـــ چطوری به به ـ

 اومد گوشی از جون مارال بغض از پر صدای

 کن کمکم جان ارمیال:جون مارال
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 شده؟؟؟ چی ـ

 کن کمکم دخترم بستریه بیمارستان علیرضا ـ

 شدم بدبخت بدم گزارش صدف به چطوری خدا یا

 بیمارستان؟؟؟ کدوم ـ

 آریانا بیمارستان ـ

 تهران میگردم بر فردا من ـ

 صدف میگه هی هم موقعیت این تو بده حالش علیرضا عزیزم برگردی نیست نیازی ـ

 عشقشه فکر تو بعد میمیره داره بدبخت خدا وای خندیدم ریز ریز

 بهش میتونی دوستشی تو نمیشناسمش خودم من کنی خبر رو صدف میخوم ازت:داد ادامه مارال

 میگی؟؟ حاال..بگی

 بود؟؟؟ شده چش علیرضا حاال جون مارال آره ـ

 بود خورده سرما هم بود شده مسموم هم ـ

 :گفتم و کشیدم سوتی یه

 بود؟؟؟ بد خیلی حالش اوخی ـ

 نداری؟؟ کاری دارم کار دیگه م عزیزم آره ـ

 کن فضولی کم دیگه شو خفه ارمیال یعنی این

 خداحافظ جون مارال نه ـ

 دخترم خداحافظ ـ

 کردم قطع رو تلفن

 بود کنارم آرمین
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 شده؟؟؟ چیزی:آرمین

 نیست مهمی زیاد چیز ـ

 کنی پنهون ازم رو چیزی نمیاد خوشم ـ

 کنم قائم ازت چیزی بخوام که نیستی مهمی شخص ـ

 میزد موج صورتش تو تعجب

 کردم زیاد رو سرعتم

 شدیم سوار رسیدیم ماشین به

 زنگولید موبایلم که بستریه عشقش بگم صدف به چطوری که بودم این فکر تو

  آوردم در کیفم تو از رو موبایلم

 بود مهال

 دوســـــ بر سلوم ـ

 کثافت اشغال عوضی سلوم کوفت سلوم مرض ـ

 وحشی گودزیالی برقی انتر امل خودتی ـ

 آوردی من داداش سر بالیه چه این ـ

 دارم؟؟؟ پریدت ور داداش اون به کار چی من ـ

 اون شده چش ببین بیا من مرگ نیومده بیرون اتاقش از حاال تا دیشب از میشه دیوونه داره بابا ـ

 راحته خیلی تو با فقط

 

 راحته؟؟ من با اونوقت توه داداش واه ـ

 میگرفت رو تو طرف هی همش نیست؟؟ یادت بچگیامون مگه میدونم چه من ـ
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 :گفتم و کشیدم آهی یه

 شده؟؟؟ چش نمیدونی مگه ـ

 افتاده؟؟؟ خواصی اتفاق نه ـ

 کرد خاستگاری من از ات پریده ور داداش بله ـ

 :گفت سریع خیلی مهال

 خوب؟؟جوابت؟؟؟ ـ

 بشی تو شوهرم خواهر که کنم ازدواج چلمنگت داداش با خرم مگه من منفیه معلومه خوب ـ

 بخواد دلت هم خیلی ـ

 نمیخواد رو تو ها میخواد رو داداشت دلم البته...نمیخواد دلم هم اصال ـ

 هیچکس یا داداشم منو یا باهمیم داداشم و من ـ

 ظهر از بعد میذاری منت اینقدر که پیته کیه؟؟؟برد داداشت انگاری میزنی حرف جوری یه واه ـ

 کنم خلوت داداشت با میخوام نباشه خونه هیچکس درضن و میزنم حرف مهدی با میام

 :اومد در مهال جیغ صدا

 ارمی شو خفه ـ

 ولی نباش نگران پس نیست پایه که چلمنگت داداش اون بابا کردی؟؟؟ رم دوباره تو اوه اوه ـ

 نباشه خونه کسی جدی

 ندارم اعتماد تو به من نمیشه اهه ـ

 نمیام منم درک به نداری اعتماد اه ـ

 خوردم گوه کردم غلط ـبابا
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 اما میبخشمت اینبار افتادی پام و دست به میبینم که حاال ولی عجقم میخوری همیشه که اون ـ

 نشو مزاحمم هم حاال نیست کار در بخششی دیگه

 داری رو خیلی ـ

 بای دیگه رفتم تو به ـ

 بای ـ

 بستم رو چشمم دوباره و کردم قطع رو تلفن

 ها شلوغه سرت:آرمین

 میدونم ـ

 میگیری چقدر ـ

 کرد شروع دوباره

 :گفت که کردم نگاهش اخم با

 چیه؟؟؟ نظرت بگذرونیم هم با رو شب یه دارم دوست

 میشم پیاده دار نگه ـ

 نیستم تاکسیت راننده من ـ

 بشم پیاده میخوام وایسا گفتم برو اعصابم رو کم آرمین ـ

 هستی همه با که تو باشی من مال هم شب یه میشه چی خوب ـ

 گـــفـــت؟؟؟ چــــــی مـن بــه اون زد برون پوکم مخ از دود باال زد آپرم

 کرد نگاه بهم و وایستاد خیابون کنار آرمین

 شدم پیاده ماشین از
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 اعتماد من به وقتی اون میزنه؟؟؟ دم ازش هی که عشقه اون این عـــــــــــــوضـــــی

 عــــوضی کنه ازدواج من با میخواد چطور نداره

 میشه پا آرایشم االن شانس این به تف اه شد جاری چشام از اشک

 باهاش و آوردم در کیفم تو از دستمال ی شده پخش صورتم رو االن حتما نبود ساعته 01 ریملم

 کردم پاک رو چشمم زیر

 ویال برم تاکسی با گرفتم تصمیم رفتن راه کلی از بعد

 کرد ترمز جلوم مشکی بنز یه که بگیرم دربست که بودم منتظر

 :گفت و پایین داد رو دودیش ی شیشه

 میکنم راضیت باال بپر خوشگله خانوم ـ

 برم راه گرفتم تصمیم و کردم اخم بهش

 میاد اینجوری پسرای از بدم چقدر

 میزد بوق و میومد و ماشین با دنبالم هم پسره اون که میرفتم راه همینطوری داشتم

 کنم؟؟؟ کار چی خدا ای

 ها کوچه تو برم گرفتم تصمیم

 بود بزرگی اشتباه اینکارم نفهمیدم و بود هنگیده مخم که بودم ترسیده اینقدر

 شد پیاده ماشینش از پسره که میدویدم تقریبا داشتم خلوت ی کوه یه تو

 :گفت و گرفت رو دستم اومد

 خوشگله نکن ناز ـ

 برد ماشین سمت به و کشید رو دستم
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 ازش سرعت با زمین رو افتاد زدم پاش وسط به دار مادر و پدر لگد دونه یه کردم نگاهش خشم با

 دوید میشد کفش این با مگه اما گرفتم فاصله

 بپوشم بلند پاشنه کفش دیگه بار یه من اگه گورم تو تف

 گرفت رو دستم پسره که میدویدم داشتم

 بود چاقو کردم نگاهش دقیق میزد برق که بود چیزی یه دستش تو

 ...ا بسم

 کنم؟؟؟ کار چی حاال

  داد دست از رو تعادلش کم یه که زدم پاش به لگد یه

 تنگه بس از بزنم لگد خوب نمیتونم ساپورت این با

 شکمش تو زدم مشکت یه

 میترسیدم دستش ی چاقو اون از بیشتر من بود معلوم ریختش از نبود قوی زیاد پسره

 که تکنیکی از رو دستم خواستم گرفت رو میرفت صورتش طرف به داشت که رو دستم پسره

 کردم احساس شکمم تو سوزش ی که بیارم در داد یاد بهم آریانا

 کردم نگاه شکمم به

 بود شکمم تو چاقو

 شد بد حالم

 زمین رو افتادم

 دردم حسابی شد باعث که بیرون کشید شکمم توی از رو چاقو سریع کرد نگاه چاقو به پسره

 بیگیره

 رفت و شد ماشین سوار سریع پسره میخورد بهم داشت حالم
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 زخمم رو گذاتم رو دستم

 میرفت خون ازش داشت

 کنم کار چی حاال خدا وااااای

 شدم بلند زمین روی از بختی بد هزار با

 دیوار به بودم گرفته رو دستم برم راه نمیتونستم میرفت ازم داشت جور همون خون

 اومدم بیرون کوچه اون از سختی با

 میشد رد اونجا از داشت ماشین یه

 شد پیاده ماشین از میانسال مرد یه وایستاد ماشین دادم تکون دست براش و ماشین جلوی رفت

 :گفت شمالی ی لهجه با و طرف اومد و

 دخترم شده چی ـ

 کن کمکم حاجی ـ

 برد ماشینش سمت به و کرد بلند منو مرد

 میشد سنگین داشت چشمام

 بود بد خیلی حالم

 دیگه بودم خورده چاقو

 میمیره داره عشقش بگه صدف به بره کی بمیرم وقتی که میکردم فکر این به داشتم

 بده دلداری رو مهدی بره کی

 آرمین قلب تو میاد من جای کی

 ام؟؟؟ آرمین قلب تو من مگه اصال

 نیستم نه
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 نداره؟؟؟ دوست منو چرا خدا ای چرا

 خدا ای بخورم شکست نذار عشقمه اولین این خدایا

 نکرد تقیبم رمانا مثل آرمین چرا نشد رمانا مثل زندگیم چرا

 بده نجاتم نیومد چرا

 نبودم مهم براش یعنی

 میچکید ام گونه روی از آروم آروم اشکم

 بود شکسته قلبم هم بود شدید دردم هم

 "هستی همه با که تو باشی من مال هم شب یه میشه چی خوب" افتادم آرمین حرف یاد تازه

 ام؟؟؟ خانواده بی دختر یه من میکنه فک میکنه؟؟؟ برداشت چی من از اون

  مطمئنم نداره دوستم آرمین

 بازی وارد دیگه راه یه از داره اما کنه بازی دخترا احساسات با میخواد پسرا ی بقیه مثل اونم

 میشه

 زخمم رو گذاشتم رو دستم

 بود خونی خونی پالتوم

 بود شده سنگین چشمم

 بخوابم داشتم دوست میکردم شدید خستگیه احساس

 بخوابم نذاشتم اما بستم و چشمم

 نکن باز رو چشمم دیگه بود ممکن میخوابیدم اگه

 خرابه خیلی وضعم مطمئنم دادم دست از خون همه این هم االن و داشتم شدید خونی کم چون

 کردم فکر گذشته به خودم برای
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 دید اونجا منو آرمین که مهمونی اون به

 زمان اون تو رفتم انگار

 دیگه بدو ارمیال:آریانا

 کردم خودم به آینه تو نگاه یه

 لب برق و ریمل یه با بودم زده اکلیل چشمم کنارم

 داشت قشنگی دوزی سنگ و بود ناز که بودم پوشیده ای نقره ی دکلته یه

 بیرون اومدم اتاقم از و پوشیدم سفید مانتوی یه

 بریم خوب ـ

 باالخره آوردن تشریف مادمازل اوه ـ

 کنسوله روی ورقه یه دیدم که رفتم در سمت به آریانا با و کردم نازک چشمی پشت

 ورداشتم رو برگه

 ندیدن خودتون دست کار نخورین الکل زیاد هم شب باش خواهرت مراقب آریانا

 بای

 روی نه میگفت بهمون خودش رو ها حرف این مامان کاشکی که خوردم اینو حسرت همیشه مثل

  بنویسه کاغذ

 رفتم مهمونی به آریانا با

 مشکی سنگ نمای با ویالیی ی خونه یه

 شدم مهمونی وارد

 بود خاموش جا همه

 بود چرخش حال در نور رقص
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 میرقصیدن هم بغل تو پسرا و دختر

 خوردم و ریختم ویسکی یه خودم برای و نشستم کاناپه روی

 میشم مست مست گیالس تا 0 از بعد میخورم مشروب وقتی من

 اتاق یه به برد بزور منو آریانا همین واسه

 انداختم بهش تفاوت بی نگاه یه افتاد پسر یه به چشمم راه توی

 با وچهارشونه بلند قد با برنزه پوست با مشکی موی و تیره ای قهوه های چشم با خوشمل پسر یه

 عضله از پر و ورزشکاری کامال اندام

 ی دیوونه نگاه یه با بعدا اما انداختم بهش مستی عالم تو تفاوت بی نگاه یه بار اولین که پسر یه

 شدم نگاهش ی دیوونه شدم چشماش

 آرزوم ی همه شده که کسی

 کردم گریه بخاطرش که کسی

 کرد نوازش رو سرم و نشست کنارم آریانا اتاق تو رفتیم وقتی

 میکرد گناه احساس شاید

 این من هم و بود دوستاش با خودش هم تا منونمیاورد کاش میکرد فکر این به لحظه اون شاید

 نبودم مست قدر

 داشتم دوستش که بود کسی تنها روزا اون تو آریانا

 مادر پدر نبود اما بود بچه هنوز خودش اینکه با من حامیه شد جون بی بی مرگ از بعد که کسی

 نکنم تنهایی احساس میکرد کاری یه بخندم میکرد کاری یه میکرد پر من برای رو

 دارم مادر و پدر به نیاز نکنم احساس

 نرفتم آغوششون تو حاال تا و نیست پیشم وقت هیچ اونا نکنم احساس

 کوه یه مثل بود پشتم همیشه زندگیم سخت روزای توی آریانا
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 پرید سرم از مستی تا خوابیدم اونجا شب اون

 خونه آورده منو آریانا فهمیدم کردم باز رو چشمم بعد روز وقتی

 میذارم کار سر رو پسرا فهمید مامان ماه یه از بعد

 یه نه کارمند و آزادم زن یه من میگفت اون اما نمیده اهمیت ما به کرد احساس که بود موقع اون

 کنین مراقبت خودتون از خودتون کنم داری بچه بشینم که دار خونه زن

 نکنم رو کار اون دیگه کرد تهدید منو

 کوچولو تهدید یه فقط

 کتکی نه دادی نه

 بذارم سرکار رو یکی باید نمیکشم دیدم دیگه ماه 0 از بعد

 پسری هیچ با دیگه و کنم تغییر شد باعث بشه دگرگون زندگیم شد باعث که شبی شب اون

  نباشم دوست

 شدن رد چشمم جلوی از همه آرمین دیدین آرمین شماره گرفتن

 میگرفت خوابم داشت دیگه

 بود نفسم آخرین این شاید

 بود شده سخت برام کشیدن نفس

 دنیا اون رفتم و نفهمیدم هیچی دیگه و شد سنگین پلکم
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**************** 

 میومد نامفهومی صداهای

 بود تار چیز همه کردم باز رو چشمم

 بودن سرم باالی نفر چند

 سفید روپوش با

 چشم تو خورد شدید نور یه که میکردم نگاه بهشون داشتم

 گفتم حالی بی با

 چشمم؟؟ تو میندای نور چرا خورده چاقو شکمم جون دکی اخ ـ

 :گفت و خندید بود خوشتیپ و خوشگل مرد یه که دکتر

 و بیارین دووم همه این تونستین که داشتین قوی خوردین؟؟؟بدن چاقو شما مثال تهرانی خانوم ـ

 بزنین حرف راحت هم االن تازه

 همینه بودن ورزشکار خوبی خوب ـ

 بوده آمیز موفق عملتون و داشتین قوی بدن حال هر در ـ

 بیرون رفت اتاق از و گفت اینو دکیه

 کردن؟؟؟ عملم بده مرگم خدا

 ندارم؟؟؟ درد چرا من پس

 ام؟؟ زنده چرا من ولی میمیره درد از داره یارو موارد اینجور در ها رمان و ها فیلم توی
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 مردم؟؟ نکنه

 حوری؟؟؟ یا عزرائیلین شما بخشید -

 گیجه هنوز یا زده توهم یا این زهره:ها پرستار از یکی

 هنگه تو االن بود عمیق چقدر زخمش ندیدی مگه بابا کن ولش ـ

 !!!داره نازی ی قیافه چه نگاه میگم عزیزم اوخی ـ

 کنید نفسی شکسته کم نازنازی های حوری واای:من

 بیرون رفتن خنده با پرستار تا دو اون

 اییییییییششششش تربیتی بی های حوری چه واه

 اتاق تو اومدن الهام و مهال و صدف دقیقه چند از بعد

 خواهشا نکنین حمله.. ا بسم ـ

 بردی سکته مرز تا رو همه ارمیال بمیری:صدف

 عمیقه زخمت و دادی دست از خیلی خون چون کمه موندنت زنده شانس گفت می دکتره:الی

 تو میکردم کار چی من میرفتی اگه معرف بی:گفت و بغل گرفت منو میکرد گریه داشت که مهال

 میکردم کار چی من میرفتی اگه خواهری مثل برام

 :داد ادامه و بوسید رو ام گونه مهال

 هم با تو منو تمام سال 92شدیم؟؟؟ بزرگ باهم ما ساله چند میدونی میمیردم منم میمردی اگه ـ

 میمردم منم میمردی اگه بودیم

 میمیرم من االن نمیچرخه دهنت تو هم جون از دور یه میمردی بگو کم اهه ـ

 نمیکنی ول هم موقعیت این در تو واای:صدف

 ...علیرضــ بگم رفت یادم راستی... نه ـ
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 خونشونه االن شد خوب میدونم ـ

 زود چه واه ـ

 بیهوشی اس هفته یه عالی زوده؟؟جناب کجا واه ـ

 واقعا؟؟ ـ

 بله ـ

 بود تار چی همه اومدم هوش به وقتی بود دلیل همین به پس

 کجان؟؟؟ ها بچه خوب..گذشته شب یه فقط کردم فکر من ـ

 آرمان با موندیم ما فقط تهران برگشتن ها بچه ی همه:الی

 نمونده؟؟؟ هم آرمین یعنی

 گرفت بغضم

 کردم بغض فهمیدن ها بچه

 :گفت مهال چون نیستن پیشم ام خانواده که کردم بغض این خاطر به کردن فک

 آریانا از رو احوالت زده زنگ بار چند هم مامانت بیرونه االن اینجا اومده آریانا نباش ناراحت ـ

 پرسیده

 از میزنه زنگ فقط اینجا بیاد کنه ول رو کارش اینکه بجای مهمتره دخترش از مامان کار ببین هه

 زده زنگی یه خوبه حاال میپرسه رو چیز همه آریانا

 نمیپرسه احوال اصال افسایده اونکه هیچ که بابا

 بذارن تنهام گرفتن تصمیم و فهمیدن بچه که میومد در اشکم کم کم داشت

 نذار تنهام وقت هیچ ارمی:گفت و گرفت رو دستم بیرون رفت نفر اخرین مهال

 بوسید رو ام پیشونی بعد



 
 

336 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 نگرانمه همه از بیشتر اون کنم فک بشم مهال فدای من الهی

 اتاقم تو اومد آشفته چهری با آریانا دخترا رفتن بعد

 نگرانمه بیشتر همه از این نه

 آورد؟؟؟خدا سرت رو بال این کی خوبی؟؟ خوبی؟؟؟خواهرکم ارمیال:گرفت رو دستم و سمتم اومد

 میکنی؟؟؟ گریه چرا بشم فدات من نداری؟؟الهی درد داداشی!!!بشکنه رو دستش

 میچکید همینطوری اشکم

 میخواستن واقعا منو که بودن مهال و آریانا فقط

 میکرد نوازشم هی و میکرد بوسم هی و بغلش تو گرفت منو آریانا

 نیومد؟؟ مان.ا.م ـ

 ...نتونست داشت مهمی ی پروژه:گفت و پایین انداخت رو سرش آریانا

 کرد پنهان بغلش تو منو و گذاشت تموم نیمه رو حرفش من هق هق صدای با

 بود نگرانت خیلی مامان بخدا عزیزم نکن گریه بشم فدات نکن گریه:آریانا

  مهمتره من از کارش دیگه نیستم مهم نیومد؟؟؟براش چرا اینجا میومد باید بود نگرانم ا؟؟؟اگه

 بیاد نمیتونست واقعا که کنه متقاعدم تا زد حرف باهام کلی و گرفت رو دستم آریانا

 یه تو دخترش میکنه رو کار این مادری کدوم....تره مهم من از مامان کار نمیشم متقاعد من نه اما

 فکر به بودن بجای بعد کمه موندش زنده احتمال گفتن کردن عملش خورده چاقو غریب شهر

 اس پروژه اون فکر تو میمیرم دارم و دخترشم منکه

 شد خارج اتاق از آریانا و شد تموم مالقات وقت

 تهران برگردم و بشم مرخص شد قرار فردا پس

 بزنن مسکن برام شدن مجبور دکترا که جوری گرفت درد حسابی دلم رفت آریانا وقتی از
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 برد خواب و شد سنگین چشمم مسکن تزریق از بعد

 کرد باز رو چشمم میکنه نگاه بهم داره یکی اینکه احساس با

 بود سرم باالی آرمین

 داد بلند که طرفم بیاد خواست و زد لبخند یه میکنم نگاهش دارم دید وقتی بود ژولیده اش قیافه

 زدم

 بیرون برو نشو من نزدیک ـ

 اما:آرمین

 برو..برو باشم تو با باید چرا ام هرزه آدم یه که منی ببینمت نمیخوام دیگه بیرون برو:گفتم گریه با

 دیدن به رفتن برای و میکنه بازی اس دوستش با که کسی به نه داری اطمینان بهش که کسی با

 .جایی هر بگی بهش و کنی بد برداشت میمونه براش داداشش مثل که کسی

 .زندگیت پی برو.برو بشنوم رو صدات نمیخوام دیگه ببینمت نمیخوام دیگه میاد بدم ازت آرمین

 .شدم خیره سقف به و کردم پاک رو اشکم

 ...چیه جریان بگم بذار ارمیال:آرمین

 .برو ببافی دروغ نمیخواد ـ

 .پیشش بری قراره گفت شمالی گفت زد زنگ بهم پسره اون ـ

 از بعد بخدا نداشتم منظوری حرف اون از ارمیال بخدا کردم باور من مشکوکت های تلفن اون با

 شده ناپدید تو که دنبالت بیام خواستم و اومدم خود به وقتی.کردم غلطی چه فهمیدم رفتنت

 وقتی بخدا.بیمارستانی دادن خبر بهم اخرش..نکردم پیدات گشتم دنبالت رو ها خیابون کل.بودی

 میدونه آرمان کمه بودنت زنده امکان گفتن عمل از بعد وقتی میمردم داشتم دادن رو خبر این بهم

 فرصت یه بهم خدا رو تو میمیرم تو بدون من ارمیال.زدن سرم برام که شد بد حالم اونقدر

 .میکنم خواهش..بده

 بزنی؟؟؟ تهمت بهم دوباره تا بدم فرصت ـ
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 میدی؟؟ ای دیگه فرصت بهم ارمیال...بزنم رو حرفا اون دیگه بکنم غلط من ـ

 من میگه بهم چی نبود مهم برام دیوونه عاشق یه دیوونه یه بودم عاشق آره بگم داشتم دوست

 میخواستم رو بودنش فقط داشتم دوستش

 :گفتم و بستم رو چشمم

 .بکشی قرمز خط یه منو دور باید کنی خراب هم اینو اگه دیگه فرصت یه فقط ـ

 و بوسید رو دستم و جلو اومد و زد لبخند یه ثانیه چند بعد کرد نگام حرکتی هیچ بدون آرمین

 :گفت

 من با....کنم خواهش ازت کنم درخواست ازت میخوام دیگه بزنم بهت رو دلم حرف میخوام دیگه ـ

 میکنی؟؟ ازدواج

 :گفتم و کردم نگاه میزد موج عشق که چشماش تو نداشتم اطمینان گوشم به

 !!بگو دوباره ـ

 عشقم؟؟؟ میکنی ازدواج من با ـ

 کرد ازدواج درخواست ازم بود عاشقم داشت دوستم نه زدم لبخند یه

 ن..مــ آرمین ـ

 :گفتم دلیل همین به کنم اذیتش کمی خواستم

 کردی؟؟؟ خاستگاری من از حقی چه به تو منفیه جوابم ـ

 غم از پر نگاه یه خورده شکست نگاه یه کرد نگام عجز با آرمین

 :گفتم و گرفتم رو دستش ببینم رو غمش نتونستم

 خواستت در دیوونه عاشق یه عاشقتم من. عزیزم باوری زود خیلی.گرفته غمبادی چه کن نگاش ـ

 .میکنم قبول رو

 :زد داد بلند و بوسید رو لپم خنده با شد خندون آرمین ی چهره
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 ـــم ـــقـــــــــــــتـــــــ عـــــــــــــاشـــــــــ ـ

 .بیرون کرد شوت رو آرمین و اومد پرستار یه یکدفعه

 کنم حل رو مشکالتت همه که بدم قول بهت نمیتونم:گفت بهم بیرون میرفت داشت آرمین وقتی

 .بشی روبرو باهاشون تنهایی نمیذارم که بدم قول بهت میتونم اما

 .رفت و گفت رو این

 .زدم لبخند یه و شدم خیره در به

 خوشبخت منو میتونه آرمین شد؟؟؟یعنی ام آینده این یعنی بود عاشقم.داشت دوستم آرمین

 حله چیز همه پس عاشقمه اون نتونه چرا کنه؟؟؟آره

 .خوابیدم و بستم رو چشمم و زدم لبخند یه

 

 

 

 

 

********************** 

 کردم باز رو چشمم

 بود ظهر 1 حدود ساعت

  نبود اتاق تو هم کسی

 میکردن؟؟؟ مرخص منو امروز نمیشه اه

 میکرد درد بدجور شکمم
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 کردم استراحت خودم برای و نکردم ای توجه بهش

 ام خسته اینقدر االن چطور بود خوابم و بودم بیهوش همه این من موندم

 بدبختم چقدر خودم واسه بمیرم اوخی

 تو اومد آرمین و شد باز در که میرفتم خودم ی صدقه قربون داشتم

 خوبی؟؟ عزیزم سالم: آرمین

 :گفتم و زدم خوشحالی از لبخند یه

 خوفی؟؟؟ تو مغسی خوفم سـلوم ـ

 مغسی خوفم خودت قول به ـ

 نمیکنه؟؟ درد دلت:گفت و نشست تخت روی کنار اومد و داد رو جوابم واونم زدم لبخند یه

 نمیدم اهمیت بهش اما میکنه درد خیلی چرا ـ

 بد من تقصیر همش ـ

 کوچه تو رفتم نباید خودم تو تقصیر چرا واه ـ

 کنی تعریف و چیز همه برام میشه ـ

 ندارم حوصله اصال واگرنه بگم میکنم قبول میکنی اصرار اینقدر که حاال:گفتم و زدم لبخند یه

 :گفت گرفت رو دستم و زد لبخند یه آرمین

 میگی راست که تو ـ

 :گفتم و کردم کوچولو اخم یه

 میگم راست همیشه من ـ

 :گفت و کرد اخم اونم گفتم براش رو چیز همه و بزنه حرفی آرمین ندادم اجازه بعد

 نیاورد سرت دیگه بالی خوبه حاال خلوت جای بری نباید نمیفهمی تو یعنی دختر ـ
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 من نداشت اگه بزنه منو تونست که داشت چاقو اون ورزشکارم من سالمتی نا نداشت جرئت ـ

 بودمش کشته

 بندازیم؟؟ مچ زور بود قرار یادته راستی ـ

 اوره ـ

 خب؟؟؟ ـ

 بندازم زورمچ باهات االن داری انتظار نکنه مرض و خب ـ

 دقیقا ـ

 مچ زور بیا میگی تو بعد میمیرم دارم من بابا شو خفه ـ

 میگری؟؟ پاچه چرا بابا باشه ـ

 :گفتم و کردم نگاش تفاوت بی

 توه کار که گرفتن پاچه ـ

 :گفت و فشورد خودش به بیشتر منو و خندید آرمین

 آریانا به زدم زنگ دیشب ـ

 چی؟ برای ـ

 کردم خاستگاری ازت گفتم آریانا به ـ

 گفت؟؟ چی خب ـ

 موافقه ازدواج این با گفت ـ

 میکنه قبول آریانا میدونستم زدم لبخند یه

 رسیدم؟؟؟ آرزوم به من شد؟؟؟یعنی تموم چی همه یعنی

 نمیشم خوشبخت ها راحتی این به من انگار که حسی یه بود بدی حس یه دلم ته چرا نمیدونم
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 چرا هستیم هم عاشق ما....نه اما غلطه آرمین با ازدواجم میگفت که حسی بود خواصی حس یه

 بشیم؟؟؟ خوشبخت نباید

 :گفت هست چیزیم یه بود فهمیده که آرمین

 فکری؟؟؟ تو عزیزم چیه ـ

 بگیریم عروسی کی اینم فکر تو ـ

 ام نداشته ی عمه جون آره

 بگیریم؟؟ داری دوست کی ـ

 بهتر زودتر چی هر.... نداره فرقی ـ

 :گفت و بوسید رو لپم و زد شیرینی لبخند

 ایشاال بشم تو فدای من ـ

 ایشاال ـ

 میاد؟؟؟ دلت ـ

 نه ـ

 اش سینه رو گذاشتم رو سرم و دادم رو جوابش منم زد لبخند

 نیس مالقات وقت که االن اینجا؟؟؟ بیای دادن اجازه چطوری ـ

 بزنم سر بهت بیام دادن اجازه دکترم من ناسالمتی خوب ـ

 بیای هست اجازه دکتری بگن بهت که نمیکنی کار اینجا که تو ـ

 داشتم داری؟؟پارتی کار چی تو خوب ـ

 گاد مای اوه ـ
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 بزور هم خانوم مهال تهران برگشتن هم ها بچه ی بقیه تهران برگشت آریانا عشقم راستی ـ

 بشی مرخص بذاره که کردم خواهش دکتر از کلی هم االن و فرستادم

 واقعا؟؟؟ ـ

 دلم عزیز آره ـ

 دیگه بریم خوب اه ٱ

 بعد کنه ات معاینه بیاد دکتر بذار هولی چقدر تو واه ـ

 اییش ـ

 کرد امضا رو ترخیصم برگه کرد ام معاینه اینکه از بعد و اتاق تو اومد خوشمله دکتر همون یکدفعه

 شدم مرخص و

 

 

 

********************* 

 زدم زل دریا به

 بخور بیا شد آماده جیگر بیا عزیزم:آرمین

 رفتم آرمین طرف به و کندم دل دریا از

 خوردن به کردم شروع ولع با منم گرفتم واسم گنده ی لقمه یه آرمین

 قبولیدم خواسته خدا از منم بمونیم شمال فعال بهتره گفت آرمین و شدم مرخص که روزه 2

 زد زنگ تلفن که میخوردم رو بودم گرفته برام آرمین که ای لقمه و میکردم نگاه دریا به داشتم

 بود الهام
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 خوفی؟؟؟ الی سلووم الو ـ

 هاا نگیری من از احوالی یه معرفت بی سلوم ـ

 بزنم؟؟ زنگ تو به باید من بعد شدم زخمی من وا ـ

 تهران؟؟ میای کی شده گور گوربه هرچی حاال ـ

 میام زودی به ـ

 نمیای؟؟؟ ها صدفه خاستگاریه امشب ـ

 خاستگاری؟؟؟ ـ

 نمیدونستی؟؟ صدف خاستگاری بره میخواد علیرضا دیگه آره ـ

 میگیرم رو حالش االن نگفت بهم عوضی نــــــــــــه ـ

 رفته یادش حتما خخخخخخخ ـ

 حال برم تا نشو مزاحمم هم حاال کنه فراموش کسی رو مهمی این به من میشه مگه کرده غلط ـ

 بگیرم رو خرچسونه این

 امشب؟؟ میای بگو حاال پرووو ـ

 بروون بله برای انشاال بیام نمیرسم نخیر ـ

 میحرفی؟؟؟ آخوندا مثل چرا اوهوع ـ

 بـــــــــــــــای کن ولم هم حاال جرفیدم آخوندا مثل کجا واه ـ

 کردم قطع رو تلفن سریع باشم جوابش منتظر اونکه بدون

 شده چیزی:  آرمین

 من به چرا ببینم که بکشم رو صدف میخوام صدف خاستگاریه بره میخواد امشب علیرضا...نچ ـ

 نگفته
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 :گفت و زد لبخند آرمین

 بزنگ بعد بخور رو غذات االن خوب ـ

 صدف زدم زنگ بعد خوردم رو غذا سریع میگه راست داره دیدم

 :گفت و برداشت صدف بوق تا 2 چند از بعد

 تویی؟؟ ارمی ووااای ـ

 میشم مزاحمنون انگلیس سفارت از پ ن پ ـ

 مزه بی ـ

 میگم و میکنم کشی قمه خونتون دم میام وگرنه ها ندی رو خاستگاریت خبر وقت یه میگما ـ

 خـــــــب؟؟؟ میکشم هم علیرضا و میبرین کجا رو صدفم

 خاستگاری بیاد میخواد گفت سرش به زد علیرضا دفعه یه شده یهویی تو جون به ـ

 کردم باور منم گفتی تو ـ

 فهمیدی؟؟ کجا از حاال نکن شروع ارمی واای ٱ

 داد لوت الی ـ

 میزدم حدس ـ

 کرد؟؟؟ کمکت کسی یا کردی فک خودت واه واه ـ

 ها میکنم قطع ارمی ووووووااااای ـ

 درک به کن قطع من در میزنی کپک بعد بگیرتت نمیاد علیرضا میزنی کهیر نخور حرص ـ

 ارمی بیشعوری و ادب بی خیلی ـ

 دادی نسبت بهم قشنگ قشنگ الغاب اینقدر که ممنون ـ

 نمکدون میکنم خواهش ـ
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 بای برم باس من...نچایی بپا یخچال بابا ـ

 بای ـ

 بود نشسته دریا نزدیک شن رو بود رفته که آرمین طرف رفتم و کردم قطع رو تل

 برگردیم؟؟؟ میخوای:آرمین

 نمیرسیم صدف خاستگاریه به برگردیم االن ما بیخیال بابا نه ـ

 ارمیال ـ

 جونم؟؟؟ ـ

 کرد سکوت دیدم

 میخنده بهم داره دیدم که کردم نگاهش

 میخندی؟؟ که آوردم در شاخ ـ

 حرفیه؟؟؟ چه این خانومم نه ـ

 میخندی؟؟؟ چی به پس ـ

 .جونم بگی کنم صدات بار یه داشتم آرزو همیشه جونم گفتی بهم اینکه ـ

 آرمین ای دیوونه خیلی ـ

 .تو ی ــــه دیـــــــــــــــووونــــ. ام مندیوونه میدونم آره ـ

 .من تقصیر ننداز رو خودت بودن دیونه:گفتم و خندیدم

 :گفت و خندید آرمین

 .ویال تو بریم بیا میاد بارون االن ابریه آسمون ـ

 بشیم خیس بیاد بارون بذا بیخیال نه ـ

 ام؟؟؟ دیوونه من حاال ـ
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 .ترم دیوونه تو از من ولی...اوره ـ

 شد خیره دریا به و زد لبخند آرمین

 چند تا که بود زیاد شدتش اینقدر گاهی و میاوردن ساحل سمت به رو قدرتی پر های موج دریا

 میومد هم ما سانتی

 افتادم گیتارم یاد که بودم فکرا همین تو

 آرمین ـ

 جانم؟؟؟ ـ

 میزنی؟؟ گیتار برام ـ

 نه که چرا ـ

 ماشینم سمت رفتم و آوردم در ام لی شلوار جیب تو از رو ماشینم کلید و شدم بلند کله با

 و صدف همون یعنی رو دخترا البته ببره رو ماشین تا آرمان دست بود داده رو ماشینش آرمین

 .رفته محترمش ی خانواده با هم جونم مهال.برده رو الهام

 .خخخخخخخخ گفتم ادبی چه

 میزد حرف موبایلش با داشت که آرمین سمت رفتم و بیرون آوردم ماشین از رو خوشگلم گیتار

 میحرفه کی با داره ببینم تا وایسادم

 .بکشه خط منو دور بگو دختره اون به میکنم ازدواج دارم من آرتان ببین:آرمین

 .......................ـ

 .دارم انتخاب حق من چه؟؟بابا من به ـ

 ....................ـ

 .نمیره سقف یه زیر دختره اون با عنوان هیچ به و کرده رو انتخابش گفته آرمین که بگو مامان به ـ
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 ...........................ـ

 .میاد بدم چقدر کنه دختره اون از من میدونی که خودت آرتان ـ

 ........................ـ

 رو ارمیال من برم سقف یه زیر دختر اون با نیستم حاظر من میکنم خواهش آرتان میدونم چه ـ

 .بگو مامان به اینو بگیره رو ما ازدواج جلوی نمیتونه هم کسی و دارم دوست

 :گفت و موهاش تو کشید دست عصبانیت با کرد قطع رو تل

 .سوده تو به لعنت ـ

 دخترشه؟؟ دوست نکنه خریه؟؟؟مامانشه؟؟؟ چه دیگه سوده خدایا

 .توای که دخترش دوست گفتم و خودم ی کله پس زدم

 : زدم داد و شدم عصبی فکر این با داره ای دیگه دختر دوست یه نکنه اهان

 کیه؟؟؟ سوده ـ

 .هوا پرید متر یه و ترسید آرمین

 زیر از حرف مهربونی با و باهاش بشم مهربون کم یک بذار داره گناه سوخت برات دلم نازی اوخی

 .بیرون بکشم زبونش

 میکنی؟؟ چیکار اینجا تو:آرمین

 خوبه؟؟ حالت آرمین واه ـ

 .بگم بهت رو حقیقت یه باید بیا ارمیال..نه ـ

 :گفتم و نشستم کنارش رفتم

 شده چیزی ـ

 بگم؟؟ چطور خوب..ولی نیست مهمی چیز ـ
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 :گفت و کشید عمیق نفس یه

 مادرم اومدم دنیا به ای مرفه کامال ای خانواده یه توی من....کنم شروع برات زندگیم اول از بذار ـ

 خیلی مرد پدرم داشت دارویی مواد بزرگ خیلی شرکت یه پدرم و بود خونده عمران مهندسی

 داره سوده اش زاده خواهر به زیادی خیلی ی عالقه و عصبیه خیلی مادرم اما خوبیه و مهربون

 

 گوش اصال اه... باشه شاید معلوم کجا از واه..نیست دخترش دوست سوده شکر رو خدا اخیش"

 "!!دیگه میگه االن بده

 اما حرفه همش اینا میکردم فکر اوال بودن کرده نشون هم برای بچگی از رو ما دلیل همین به

 موضوع این با منم و میدن کش رو موضوع این دارن همینطوری نه دیدم شدم تر بزرگ وقتی

 رو خودش همش که دختری یه بود کنه یه اون نمیومد خوشم سوده از اصال من بودم مخالف کامال

 جلوی سخت من اما میزدن حرف ما ازدواج مورد در همه شد سالم 02 وقتی میچسبوند پسرا به

 مامانم گوش تو اما کنم ازدواج سوده با نمیخوام من دارم انتخاب حق من گفتم و ایستادم مادرم

 به هم ما کرد دعوت خونشون رو فامیل ی همه سوده مادر اینا ام خاله روز یه نمیرفت فرو

 کنیم خاستگاری آرمین برای رو سوده میخوایم امروز ما گفت مادرم که بود اونجا رفتیم خونشون

 بزرگی دعوایی شب اون کل در مخالفم ازدواج این با کردم اعالم و شدم بلند و شدم عصبی من

 فقط کردن رابطه قطع من با فامیل ی همه و آمریکا رفتن بابام و مامان موقع اون از اومد بوجود

 تنها.من و موندم من فقط و کانادا رفت تحصیلش ادامه ی واسه اونم اما موند کنارم که بود آرتان

 تنهایی خیلی زندگیم توی من.اومدم کنار باهاش اما بود سخت خیلی برام کردن زندگی

 شدم عاشقت دیدم رو تو وقتی از من.شد عوض چیز همه شدی زندگیم وارد تو وقتی کشیدم؛ولی

 و زدی پس منو خیلی تو رسیدم بهت سختی به که میدونی.میکردم تنهایی احساس کمتر دیگه و

 دوباره مامانم گفتم مامانم برای رو ماجرا من که االن.بشم وسوسه بیشتر من شده باعث این

 به میخوام تو از من ارمیال اما میزنه هم به رو رابطمون بگه بهم که گفته آرتان به و شد آتیشی

 من میشینی دل به و هستی خوبی دختر تو میکنم نکنی؛خواهش توجه دیگران های حرف

 .مطمئنم من میشه عاشقت ببینه رو تو مامانم مطمئنم

 .نازی اوخی آرمین این داره خفنی زندگی عجب
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 بزنی؟؟ برام میشه حاال.عزیزم باشه ـ

 بزنم؟؟؟ چی:گفت و گرفتم ازم رو وگیتار خندید آرمین

 !!عشقته چی هر ـ

 نواخت شاد آهنگ یه و آورد در حرکت به سیم روی ماهرانه خیلی رو دستش و خندید

 اومد بند نفسم دیدم رو تو ـ

 شد حالی یه یکدفعه من دل

 نبود هواسم نمیدونم

  شد خالی پاهام زیر زمین یا

 کردم شک خودم های چشم به من

 زیبایی مگه میشه همه این

 نیست هم ها خواب تو وقتی که تو مثل

 رویایی بگم حتی نمیشه

 رویایی بگم حتی نمیشه

 کردم حس و اومدم خودم به

 نبود رویا این هم بهشت تو

 لحظه هر و شدم گم زمان تو

 بود فردا از خاطره یه مثل

 دارم شک خودم به هم هنو من

 اینجایی منی با هم هنوز تو

 ام دیوونه من بیداریه اگه
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 رویایی تو که خوابه اگرم

 کردم شک خودم چشمای به من

 زیبایی مگه میشه همه این

 نیست هم ها خواب تو وقتی که تو مثل

 رویایی بگم حتی نمیشه

 کردم شک خودم چشمای به من

 زیبایی مگه میشه همه این

 نیست هم ها خواب تو وقتی که تو مثل

 رویایی بگم حتی نمیشه

 رویایی بگم حتی نمیشه

 .بووود العـــاده فــــــــوق آرمین صدای

 .بود قشنگ صداش بس از بوود مونده باز دهنم

 .فالحی مازیار صدای های مایه تو صداش

 داد تحویلم شیرین خیلی لبخند یه آرمین

 .میومد قلقلکم و میخورد صورتم به و میومد نم نم بارون

 بزنیم؟ قدم میای ارمی:آرمین

 اوره ـ

 زدن قدم به کردم شروع آرمین با و شدم بلند جام از

 بودیم شده آبکشیده موش مثل ما و میشد تر شدید داشت هی بارون
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 و قلب حرارت و میخورن سر صورتم روی بارون قطرات کردم باز طرف دو از رو دستم و ایستادم

 .کاهیدن می رو روحم

 :گفت و کرد رو کار همین من از تقلید به آرمین

 ...میریزه خوشگلت صورت روی که بارونی قطرهای ی اندازه به ـ

 :دادم ادامه رو حرفش خودم شد ساکت دیدم وقتی

 دارم دوستت ـ

 :گفت خندیدو آرمین

 بگو دیگه بار یه ـ

 داری؟؟؟ عقده مگه واه ـ

 بگو آره ـ

 بخورتت موش دارم دوست بگم هی بذار داره گناه ناناز اوخی

 .دارم دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت ـ

 :گفت و خندید دل ته از آرمین

 قلبم ی شاهزاده بیشتر من ـ

 !!نشد چندشم و نیومد بدم االن چرا نمیدونم اما میومد بدم کالمات این از بچگی از

 !!!ها کردم تغییر درجه 982

 .شدم متحول که بشم خودم قربون

 !!!جیگرمو

 .ویال برگشتیم آرمین با زدن قدم کلی از بعد

........................... 
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 :گفت و بیرون اومد اتاق از آرمین که میکشیدم ظرف توی رو سبزی قرمه داشتم

 داریم؟؟؟ چی غذا ـ

 سبزی؟؟؟ قرمه ـ

 .نیستن زن ندن سبزی قرمه بوی اگه بدن سبزی قرمه بوی باید ایرانی زنای میدونی به به ـ

 اونا یعنی میدن گل بوی که هستن گل ور ترگل زنای همه این میزنی حرفا ؟؟؟چه مردان البود وا ـ

 ...اصلـ ایش نیستن زن

 .نده ادامه دیگه ببخشید کردم غلط ارمی واای ـ

 .ندارم کارت به کاری دیگه میکنی اصرار اینقدر چون باشه ـ

 .شدیم خوردن مشغول هم با و کشیدم رو غذا

 

 

 

 

 

 

.......................................... 

 دارم استرس خیلی ببینن منو تا میان آرمین بابای و مامان فردا پس. تهران اومدیم که اس هفته 0

 .میکنم تصور سر دو غول یه رو مادرش گفت بهم آرمین که چیزایی اون با

 .بخرم... و لباس کم یک تا بیرون برم آرمین با قراره امروز

 .اومد در صدای که بودم خودم فکرای تو
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 بفرمایید؟؟؟ ـ

 .شدی ادب با توای؟؟؟چه این ارمی واای:آریانا

 .شدم ادب با بودم فکر تو نشو حال خوش خوردی؟؟ رو سالمت تو باز ـ

 .نیستی ادب با اینقدر تو گفتم..سالم بابا خوب خیل ـ

 اعصابم رو نرو آریانا ـ

 میزنی چرا خوب خیل ـ

 کردم حس که کردن فکر به کردم شروع دوباره و بستم رو چشمم و رفتم آریانا به غره چشم یه

 .نشست تخت روی یکی

 .موند باز دهنم دیدم که چیزی از کردم باز رو چشمم

 .شد بلند من از تقلید به هم یاشار شدم بلند تخت روی از سریع

 خودتی؟؟؟...یاشار..یا ـ

 عزیزم؟؟؟ خوبی خوشگلم دایی دختر بر سالم ـ

 میکنی؟؟؟ کار چی اینجا تو یاشار ـ

 .ببینم رو قدیمم عشق اومدم ـ

 .دارم نامزد من یاشار ـ

 .میگفت بهم عمه داشتی نامزد اگه دختر کن اذیت منو کم ـ

 ازدواج میخوایم ولی نیستی نامزد واقع در ما یعنی میدونیم نامزدم و آریانا منو فقط اینو یاشار ـ

 .کنیم

 :گفت و زد ی لبخند یاشار

 ..دیــ کن چاخان کم ارمی بابا ـ
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 بهت ای عالقه و نیستم عاشقت من که کنی باور نمیخوای چرا تو ندارم شوخی تو با من یاشار ـ

 .دارم دوست داداش یه مثل فقط و فقط رو تو منو یاشار.ندارم

 ازدواج باهم شدیم بزرگ دادی قول بهم بودی؟؟چرا خوب باهام بودیم بچه وقتی چرا پس ـ

 کنیم؟؟

 نمیخوای چرا.....بود باهام که بودی پسری تنها تو موقع میفهمی؟؟؟اون بودم بچه موقع اون من ـ

 .یاشار کن درکم میکنم خواهش کنم ازدواج تو با نمیخوام گفتم بهت بار هزار من کنی باور

 :زد داد و کرد نگام اخم با و کشید موهاش تو دستی یاشار

 .بخشمت نمی ارمی...بشی من مال بودی داده قول من به تو متنفرم ازت ارمیال متنفرم ازت ـ

 .بیرون زد اتاق از و گفت اینو یاشار

 .شد خراب امروزم لعنتی اه

 .عوضی ل آشـــــــــــغــــــــــا ـ

 یه بودم راحت باهاش بچگی تو که بود پسری تنها اون داداشم از بعد. بود ام دایی پسر یاشار

. بود تر بزرگ ازم سال 0 اون بودیم دوست باهم سالگی 5 از ما. بودیم وابسته هم به ما جورایی

 داده قول یاشار به بود سالم 8 وقتی من شد رنگ کم اون با من ی رابطه سال 2 گذشت از بعد

 آریانا بجز واقع در...نیومد یاشار از خوشم دیگه شدم تر بزرگ وقتی اما کنم اردواج باهاش بودم

 ازم کم یه اونم میگرم فاصله ازش خیلی من دید وقتی یاشار...نمیومد خوشم پسری هیچ از دیگه

 فقط ندیدمش دیگه موقع اون از دیگه انگلیس رفت تحصیل ادامه برای هم بعد گرفت فاصله

 ازش خوشم کل در احوالپرسی و سالم حد در فقط اونم بودم ارتباط در باهاش تلفنی وقتا گاهی

 .نمیومد

 اما بود دختری هر آرزوی شاید بود خوبی پسر سوخت براش دلم کشیدم دراز تخت رو ی دوباره

 .نمیومد ازش خوشم من

 .آریانا بمیری الهی

 .کنه سقوط هواپیماش بدبخت کنم فک میدم فحشش هی منم حاال بره ایران از آریانا فردا قراره
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 .خوابیدم و دادم سال 98 باالی فحش یاشار و آریانا به کلی دلم تو و بستم رو چشمم

 پاشو ارمیال:آریانا

  دیدم سر هفت غول یه نبینه بد روز چشمتون که کردم باز رو چشمم

 نداره سر 1 غول یه با فرقی آریانا البته بود پوکم ی کله باالی آریانا بودین کار سر هه هه

 هووم؟؟چته؟؟ ـ

 شو آماده پایینه اومده آرمین ـ

 دستشویی روتون به گالب رفتم و گفتم ایشی یه

 کفش یه ای قهوه شال با تفنگی لوله مشکی شلوارلی یه با پوشیدم دار خز ای قهوه پالتوی یه

 تو انداختم امو صورت به هم طالییم موهای ، زدم ای قهوه لب رژ یه پوشیدم مشکی عروسکی

 .پایین رفتم و صورتم

 خوفی؟؟ جونم آرمین سلوووم ـ

 :گفت و انداخت بهم آمیز تحسین نگاه یه آرمین

 .خوبم باشی خوبی گل خانوم سالم ـ

 : گفتم و دادم تحویلش پسرکش لبخند یه

 .دیگه بریم خوب ـ

 از و نکردم خداحافظی آریانا با ادب بی منم.کرد خداحافظی آریانا با و شد بلند جاش از آرمین

 بیرون زدم خونه

 کنم؟؟؟ خداحافظی باید چرا باهاش قهرم خوب

 ایــــــــش

 جیبمون کردن خالی برای رفتیم باهم و شد ماشین سوار اومد هم آرمین
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.................... 

 :گفت و دستش تو گرفت رو دستم آرمین میرفتم اونور به ور این از زیاد خیلی استرس با

 .باش آروم داری استرس اینقدر چرا ـ

 کنم؟؟؟ کار چی نیاد خوششون من از اگه ـ

 .نیاد خوش تو از کسی میشه مگه ای فرشته یه تو میاد خوششون ازت مطمئنم من ـ

 و گذاشت دستم روی کوتاه بوسه یه و دهنش سمت برد بود دستش تو که رو دستم و گفت اینو

 زد دخترکش لبخند یه بهم

 کردم نگاه میومدن مسافرها که سمتی به دوباره زدم لبخند بهش

 چشم و بلند تقریبا قدی و سفید صورتی و شیک خیلی تیپ یه با مسن تقریبا خانوم یه دور از

 .طرفم میومد داشت من جنتل و پوش شیک مرد یه و سبز

 داشت من به زیادی شباهت خانومه

 .پس خوشمله چه جون ننه وای..قیافه لحاظ از البته

 .عزیزم کن حفظ رو خودت آرامش اومدن ارمیال:آرمین

 .نمیاد پیش مشکلی که دادم امیدواری خودم به و کشیدم عمیق نفس تا چند و بستم رو چشمم
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 ان جلوم مرد و زن اون دیدم کردم باز که رو چشمم

 نظر به اینکه با زد لبخند یه و انداخت بهم نگاهی یه آرمینه مامان فهمیدم حاال که خانومه اون

 فقط لبخند این بفهمم میتونستم میخوندم روانپزشکی داشتم که منی اما بود مهربون لبخندش

 .شوهر مادر این با برسه دادم به خدا مهربونه لبخند یه بظاهر

 هستی؟؟؟ تو ارمیال:آرمین مادر

 . ام خرسند خیلی آشناییتون از بله: گفتم لبخند با

 .شودم ادب با تازگیا چقدر حلقم تو ادبیاتم اوه اوه

 .دیگه اس خله آرمین این با همنشینی اثر

 .ایــــــــــــــــــــش

 کن صدا نیکی منو میخوام و هستم نیکی من عزیزم:آرمین مادر

 جون نیکی چشم ـ

 میکرد نگاهم داشت مهربون ظاهر به لبخند یه با اونم کردم نگاه آرمین بابای به

 :گفتم و زدم ظاهرمهربونش به ی چهره به لبخند

 .جون پدر سالم....سلو ـ

 عزیزم؟؟ خوبی گلم دختر سالم ـ

 خوبین؟؟؟ شما جون پدر مرسی ـ

 !!عزیزم مرسی ـ

 :گفتم و کردم جون نیکی به نگاه یه

 نشدی؟؟ بود؟؟اذیت خوب سفر جون نیکی ـ

 بودیم راحت.عزیزم بود خوب ـ
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 زدم لبخند

 میاد ها بازی لوس این از بدم چقدر اه اه

 میکرد نگاه تعجب با داشت کردم آرمین به نگاه یه

 سواله عالمت شبیه ام قیافه مطمئنم منم بخت بد داشت حق

 ی پارچه یه من همون بخاطر طرفم سر دو هیوالی یه با میکردم فکر میگفت آرمین که اونطور

 بودم آورده بس آتش اعالم برای سفید

 دیگه خلم

 داری نگه اینجا صبح تا رو ما که نمیخوای جان آرمین ـ

 برد پارکینگ سمت به رو ما و اومد خودش به آرمین

 بودیم نشسته هم کنار جون نیکی منو ماشین توی

 حتما ولی سرش ریخته کار کلی بیاد نمیتونست آرتان که میزد حرف این مورد در داشت نیکی

 میاد آرمین منو عروسی واسه

 با بعد بپرسم نمیشد خوب اما بود نگرفته جبهه برام جون نیکی چرا بدونم بدم کنجکاو خیلی

 باشم لج باهاش من داره دوست داره مشکل دختر این میگه خودش

 خونه رفتیم امیره جون پدر اسمش فهمیدم که جون پدر و جون نیکی آرمین ولگردی کلی از بعد

 آرمین ی

 

 

 

 

****************** 
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 میشد آماده داشت دیگه زدم سر فسنجون به رفتم و آوردم در سریع رو مانتوم

 شده آماده دیگه اون بود شده بو خوش و رنگ خوش خیلی کردم نگاه یه هم رو خالل خورشت

 بود

 .بود ها تزریقی اون از گذاشتم ها ژله این برای وقت روز 2 کردم نگاه ام ژله به

 چیدن سلیقه با رو میز کردم شروع و کردم درست آرمین کمک با رو ساالدم سریع

 میز رو گذاشتم بردم و ظرف تو کشیدم رو ها غذا میز چیدن شدن تموم بعد

 !!!ایییششش نه یا دارم کار ببینه بیاد نداد زحمت خودش به اصال هم جون نیکی این

 .شام بفرمایید جون پدر جون نیکی ـ

 سفره سر اومدن و شدن بلند هم با دو هر

 !!!ها خوبه آشپزیت...میاد خوبی بوهای چه به به:نیکی

 جون نیکی مرسی ـ

 چیه؟؟؟ غذا این عزیزم ـ

 میکرد اشاره خالل به داشت

 .اس خوشمزه و خوب خیلی خالله اسمش کرمونشاه های غذا از یکی این ـ

 .خورد از و کشید خودش برای خالل از جون نیکی

 .اومده خوشش خیلی بود معلوم جون نیکی ی قیافه از

 اومده خوشش بود معلوم اش قیافه از و میخورد فسنجون داشت هم جون پدر

 .کشید برنج برام و داشت ور رو بشقابم آرمین

 کشیدم فسنجون براش منم

 فسنجون به کردم حمله ها بدید ندید این مثل و بودم فسنجون عاشق خودم
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 .شیرین یکی ترش یکی بود نوع 0 فسنجونش

 .داره دوست ترش آرمین میدونستم اما بودم شیرینش عاشق خودم

 کردیم جمع رو سفره و زدیم حرف عالمه یه جون پدر و جون نیکی با

 

 

****************************** 

 گم بهتره که میداد خبر بهم جون پدر و جون نیکی های خمیازه که بود شب 90 نزدیک ساعت

 .بیرون بشم

 برم دیگه من جون پدر و جون نیکی خوب ـ

 !!حاال بودی دخترم کجا واه:جون نیکی

 میشن نگران ام خانواده برم باید جون نیکی نه ـ

 بشه؟؟؟ نگرانم ممکنه کی آریانا بجز مثال!! ام خانواده حرفی چه هه

 نیست منتظرم کسی پس اسپانیا همایش واسه رفته که آریانا تازه

 :گفت و شد بلند جاش از آرمین

 برسونمت تا شو آماده ـ

 بمون جون پدر و جون نیکی پیش شما میرم آژانس با آرمین نه ـ

 ساعت؟؟ این توی اونم خونه بفرستم تنها و تک رو تو میشه مگه واه ـ

 .بود اونجا مانتوم که اتاقی توی رفتم و دادم نشون اوکی عالمت سر با و زدم لبخند یه

 .اتاق از بیرون رفتم و پوشیدم رو مانتوم

 .بود منتظرم آمین
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 !!رفتم دیگه من جون پدر و جون نیکی خوب ـ

 سوار رفتیم باهاشون کردن خداحافظی بعد.کردن بوسی رو باهام و شدن بلند جاشون از دو هر

 .آسانسور

 !!امروز بودی کشیده زحمت خیلی ممنون: آرمین

 بود؟؟؟ مهربون اینقدر چرا پس میاد بدش من از مامانت گفتی تو راستی....عجقم میکنم خواهش ـ

 !!کردم تعجب هم خودم نمیدونم ـ

 .میومد خوابم خیلی نگفتم چیزی دیگه

 .ایستاد آسانسور ثانیه چند از بعد بستم رو چشمم

 لکسوسش سوار منم شد لکسوسش سوار آرمین.بیرون اومدم آسانسور از و کردم باز رو چشمم

 :گفتم و شدم

 .خودم آپارتمان برو آرمین ـ

 خودتون؟؟ ی خونه نمیری ـ

 .نیست خونه کسی نه ـ

 !!میموندی من ی خونه خوب ـ

 .ترم راحت خودم ی خونه ـ

 ایران؟؟؟ نیومده آریانا ـ

 .میاد فردا پس.نه ـ

 نفهمیدم چیزی دیگه و بستم رو چشمم منم نگفت چیزی آرمین دیگه

 کردم باز رو چشمم میده تکونم داره یکی اینکه احساس با

 رسیدیم پاشو عزیزم:آرمین
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 :گفتم آلودی خواب صدای و مالوندم رو چشمم

 خداحافظ فعال مرسی ـ

 شد پیاده هم آرمین دیدم که شدم پیاده ماشین از

 میشی؟؟ پیاده چرا تو ـ

 بخوابی آسانسور تو ممکنه نیام باهات اگه خوابی تو ـ

 بودم داشته نگه باز رو چشام بزور میگفت راست

 آپارتمان سمت کشوند خودش با منو و گرفت رو دستم آرمین

 کردم نگاه بهش و آرمین ی شونه روی گذاشتم رو سرم آسانسور توی

 میاد خوابش خیلی معلومه بود قرمز چشمش

 بکنه غلط برداشت میترسم اما بخوابه من ی خونه توی امشب بگم بهش داشتم دوست

 نشناسم نمک چقدر من وای.بیام آژانس با میخوام گفتم که من چه من به اصال

 .اینا مامانم وای وای..میاد خوابم چقدر من ننه آخ

 .هنگ تو میره و میگوزه مخم میاد خوابم خیلی وقت هر شدم خل دوباره من اه

 :گفتم آرمین ب و کردم بلند آرمین قدرت پر های شونه روی از رو سرم.ایستاد آسانسور

 .بخیر شب کشیدی زحمت خیلی گلم مرسی ـ

 حرف باهاش ادب با اینقدر کی بودم ادب بی همیشه من داشت حق...کرد نگام تعجب با آرمین

 زدم؟؟؟

 میاد خوابم من مامان وااای...گیجم چقدر االن بابا ای

 خوابیدم لباسم کردن عوض بدون و آپارتمانم توی رفتم و واینستادم دیگه
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 شدم بیدار ناز خواب از صورتی پلنگ صدای با

 دستشویی رفتم و کردم خفه رو گوشیم

 یه گوشیم سمت رفتم.بشم آماده تا اتاق تو رفتم و خوردم مفصل ی صبحانه یه دستشویی از بعد

 .بود الهام از.بود اومده واسم اس ام اس

 گفتم فروشنده به.بخرمش برات خواستم!!!دیدم فروشی گل ویترین پشت خوشگل گل یک:نوشته

 q:( : اس آینه!!نیست گل اون چنده؟؟؟گفت گل اون

 :دادم اس بهش منم داره نفسی به اعتماد چه پررو

 تمام در ضرب هات نفس تعداد در ضرب موت های تار اندازه دارم؟؟؟به دوستت چدر میدونی

 q: دارم دوستت صفر در ضرب زمین روی های ستاره

 یه پوشیدم مشکی سفید اسپورت شال یه پوشیدم مشکی ساپورت یه با رو سفیدم ی پالتو سریع

 .مادرش و پدر پیش آرمین ی خونه برم تا بیرون زدم خونه از و ریمل با زدم لب برق

 

 

 

 

 

****************** 
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 !!خاستگاریم میاد آرمین امروز

 .میگذره جون پدر و جون نیکی اومدن از هفته دو

 میکنه درست غذا داره و مونده خونه تو بار اولین برای مامان

 !!!بپوشم چی لباس اینم کف تو منم

 .اتاقم تو اومد آریانا که بودم افکار همین تو

 فکری؟؟؟ تو چیه!! گلم خواهر به به:آریانا

 لخت من شاید بشی؟؟نمیگی وارد بعد بزنی در نباید اول گذاشتن؟؟؟بنظرت واسه رو در بنظرت ـ

 باشم؟؟؟

 !!نداره اشکال ببینمت لخت اگه!!! ها داداشتم مثال من!! نداریم که تو منو بابا ای ـ

 !!ای پررو خیلی ـ

 !!!رفتم تو به ـ

 ام فرشته من نیستی بیش خری تو!!باشم تو شبیه من نکنه خدا ـ

 ام تو مثل کامال چون ام فرشته منم پس خوب ـ

 !!گلم من خری تو!!!ها شدی شخصیت بحران دچار ـ

 :زد داد مامان که بزنه حرفی خواست آریانا

 !!کن ول رو دیونه دختری اون دیگه پایین بیا آریانا ـ

 :گفتم مامان به اعتراض به.آورد در منو حرص و خندید آریانا

 !!!مامان ـ

 ی خانواده جلوی بپوش شیک لباس یه کنی کل کل عقلت کم داداش با اینکه بجای!! یامان:مامان

 .نشیم شرمنده رادمنش
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 :گفتم و کردم اشاره مامان به ابرو و چشم با و خندیدم من حاال

 بده سال 98 باالی فحش مامان ممکنه بره پیش همینجوری اگه داره کارت چی ببین پایین برو ـ

 .بدوو

 .رفتم من.شدی منحرف چقدر تو دختره واای:آریانا

 :گفتم لب زیر

 .نگردی بر دیگه بری ـ

 .بود اتاق وسط جنازم االن وگرنه نشنید آریانا آوردم شانس

 ایـــــــــــش ندارم هیچی اما دارم لباس همه این اوووف.....کردم نگاه کمدم به دوباره

 .افتاد شیریم دامن و کت به چشمم

 ؟؟!!ندیدم من بود کجا لباس این ننه وووی ـ

 پوست به رنگش.بود کرده قالب رو بدنم قشنگ.کردم امتحانش و آوردم در رو دامنه و کت سریع

 .میومد خیلی سفیدم

 .آرایشگاه برم بعد که بگیرم دوش یه رفتم و آوردم در رو لباسم

 تا روم بود افتاده یاهوال مثل بعد بود گودیال ی اندازه... ماشاا شدم له آرایشگر خانوم دست زیر

 خداروشکر.نمیزدن بد بد حرفای صورتم دیگه چون شد هم موفق و کنه اصالح رو صورتم

 شب 1 نزدیک ساعت.بشه قرمز پوستم نه بزنم جوش دیگه نه که زد پماد یه برام آرایشگره

 هم به آرمین و من چون!! برونه بله امروز کل در.بمونن هم شام برای آرمین ی خانواده قراره.بود

 و مامان پیش رو آرمین حسابی و گفته بابا و مامان پیش آرمین از کلی هم آریانا و مندایم عالقه

 آرایشگره کردم نگاه خودم به آرایشم میز سمت رفتم پوشیدم رو دامنم و کت سریع.کرد عزیز بابا

 که ریمل سمت بردم رو دستم.عوضی.کن اصالح دخترانه گفتم من.اه کرده نازک رو ابروم زیادی

 کفش یه و لب برق و زدم ریمل سریع.اومدن مامان واای.هوا پریدم منم و اومد اف اف زنگ صدای

 .نه یا اومدن ببینم تا پایین رفتم و پوشیدم سفید سانتی 1 پاشنه
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 اومد اول جون نیکی.باال ی طبقه میره و میخوره پله خونه وسط که اونایی از دوبلکسه ما ی خونه

 :گفت و بوسید منو من سمت اومد و کرد بوسی رو مامان با و تو

 .شده خوشگل چه عروسم ـ

 گفتن از حال این با اما بزنه حرف اینطوری بود مجبور که انگار نبود دوستانه اصال صحبتش لهن

 .زد دار معنا لبخند یه بهم و فهمید جون نیکی هم اینو و شدم مرگ ذوق عروسم ی کلمه

 .کرد احوالپرسی بابا و مامان با و بوسید پدارنه منو سر و اومد جون پدر جون نیکی از بعد

 .اومد همه اخره آرمین

 .شرف بی زده تیپی چه کاد مای اوه

 :گفت و بهم داد رو گل.  بود دستش گنده ی گنده گل یه

 !!شدی خوشگل چه ـ

 !! بودم خوشگل ـ

 خیلی آرمین از بود معلوم بابا و مامان ی قیافه از.بابا و مامان سمت رفت و زد لبخند آرمین

 .میاد خوششون

 :گفت بابا و افتادن ما یاد مادرا و پدر زدن حرف کلی از بعد

 شما نظر نداریم مشکلی هم مادرش و من ان موافق دو هر و زدن حرفاشونو قبال که ها بچه خوب ـ

 رادمنش؟؟؟ آقای چیه

 !!موافقیم ازدواج این با و نداریم مشکلی هم ما ـ

 میکردم؟؟؟یه فکر موردش در همیشه که ای آینده شاد این شد؟؟یعنی تموم یعنی نمیشد باورم

 پیچیده زندگی یه نیس اینجوری زندگیت میگفت بهم حسی یه اما چرا معمولی؟؟نمیدونم زندگی

 !!انتظارمه در خوب زندگیه و پیشمه آرمین که فعال نکنم فکر موردش در بهتره.داری سخت و

 کردم نگاهش آرمین به و زدم لبخند یه
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 .بود باز گوشش بنا تا نیشش

 :گفتم لب زیر

 !!ببند رو نیشت ـ

 .جذاب چل و خل.شد باز بیشتر نیشش همین خاطر به شنید آرمین کنم فک

 فرستاد بوس برام اونم.فرستادم بوس براش و زدم چشمک بهش دیگران چشم از دور

 !!خفن بود گرفت خندم

 میخنده و میکنه نگاهمون داره آریانا دیدم و کردم نگاه اطراف به

 میحرفیدن بنده ی مهریه مورد در داشتن که دادم گوش بابا و مامان حرف به و گفتم ایش یه

 واال...حاال بشه جدا میخواد کی..زیادمه هم سکه یه به من بابا ایییششش

 موندم این کف تو کل در باشه سکه 1522 من ی مهریه که شد این بر قرار ساعت نیم از بعد کل در

 شوورمه آرمین االن دیگه اوره...شوهرت؟؟؟ ی خانواده اوه اوه...قبولیدن شوورم ی خانواده چطور

 !!!من خدای وای!! نمیشه است؟؟؟باورم من مهربان شوی آرمین یعنی وااااای

 بزنیم قدم تا حیاط توی رفتیم منوآرمین شام خوردن از بعد

 !!نمیشه باورم اصال: آرمین

 نمیشه باورم اصال خوابم انگار من واای ـ

 !!کنم ازدواج باهات داد اجازه و شد عوض نظرش دید رو تو وقتی مامان چرا فهمیدم راستی ـ

 بگوز واقعا؟؟؟خوب ـ

 بیدار که صبح خوابیدم خونه رفتم تا میومد خوابم خیلی خونه رسوندم رو تو وقتی..ادب بی ـ

 قبل من...بودی خواهرم شبیه تو گفت رفتم وقتی داره کار باهام پیشش برم گفت جون نیکی شدم

 قلبی نارسایی علت به بود سالش یه وقتی بود آتنا اسمش داشتم خواهر یه بیام دنیا به اینکه از

 آتنا میگفت مامان داری مادرم به زیادی شباهت هم ت و بود مادرم شبیه خیلی آتنا شد فوت
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 تو وقتی گفت داشته فرق تو با موهاش رن فقط چشم رنگ و دهن و دماغ فرم بوده تو شبیه دقیقا

 بود جلوش آتنا انگار دید رو تو وقتی و بود آتنا مثل چشمات میگفت مامان افتاده آتنا یاد دیده رو

 کرد رفتار خوب باهات و شد عاشقت دلیل همین به

 !!مامانتم شبیه چقدر من که بود جالب برام عجب ـ

 !!خانومی تری خوشگل هم مامانم از تو ـ

 !!میکشه رو من دو هر اونوقت ها نزنی جون نیکی جلوی رو حرف این وقت هیچ!!اوا ـ

 .خوشگلم!!!چشم ـ

 عقد ما شد قرار و رفتن آرمین ی خانواده 99 ساعت.خونه توی رفتیم آرمین منو حرف کلی از بعد

 .بگیریم عروسی عسل ماه از بعد و عسل ماه بریم بعد و دیگه ماه رو

 

 

 

 

******************** 

 !!شدم بیدار خواب از صورتی پلنگ صدای با

 میکنیم عقد آرمین منو امروز راستی واای!!باشیم عسل ماه تو عید واسه میخوایم.اسفنده02امروز

 !!میشم عروس امروز جووون آخ...نشستم تختم روی حالی خوش با

 داشته حیا و حجب کم یه باید دختر سرت تو خاک: گفتم خودم با و ام کله پس زدم مشت یه

 خــــــــــــر برقی انتر باشه

 دنبالم بیاد آرمین تا شدم آماده و خوردم مفصل ی صبحانه یه.دستشویی رفتم و شدم بلند سریع

 .آرایشگاه سمت رفتیم هم با و دنبالم اومد آرمین دقیقه 5 از بعد
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 :گفت و بوسید و گرفت رو دستم آرمین آرایشگاه به رسیدیم وقتی

 اینجا بیام کنم حرکت بزن تک میشد تموم داشت کارت وقتی خانومم ـ

 بای..جیگرم اوکی ـ

 بای ـ

 خیلی رو عروسا آرایشگره این گرفتم وقت بختی بد با آرایشگاه سمت رفتم و شد پیاده ماشین از

 .اینجا فرستاد بزور منو الهام همین واسه میکنه درست ناز

 .شدم آرایشگاه وارد

 !!!شلوغه چقدر اوووووف

 مالیشون وضع چون بود دانشگاهم دوست و بود اونجا آرایشگرای از یکی که ژینا سمت رفتم

 ه.میکن آرایشگری میاد هم دانشگاه میاد هم نیست خوب

 کجاس؟؟ خانوم سرور عشقت ارمیال منم جون ژینا سلوم ـ

 افتادی؟؟ قدییت دوست یاد شده چی خله ارمیال به به ـ

 !!جووون سرور پیش دارم تو؟؟وقت پیش اومده کی ـ

 !!میکنه درست عروس فقط سرور ـ

 !!عروسم منم خوب ـ

 !!میترشی آخرش تو مطمئنم من بابا چی؟؟برو ـ

 کجاس؟؟؟ جوون سرور بگو من نه ترشیدی تو فعال هه هه هه ـ

 شدی؟؟؟ عروس جدی جدی حاال نه ـ

 .دیگه اوره ـ

 نفهمیدم؟؟ من چرا پس ـ
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 .نمیدونه مهال جز کسی خوب!!!نفهمیدی اهوشی بس از ـ

 .میگرفت رو سراقت همش راستاد دانشگاه نیومدی اس هفته یه جون احمق راستی!!! خلی خلی ـ

 چه؟؟؟ اون به واه ـ

 نمیدونی؟؟ یعنی ـ

 نمیدونم؟؟ چیو ـ

 !!کردی گیر تو پیش راستاد حمید گلوی ـ

 .بود هام کالسی هم از یکی حمید

 ازش خوشش زیاد کسی زیادش خیلی تعصب به اما خوشگل هم خوشتیپ هم بود خوبی پسر

 !!!نمیاد

 دیگه؟؟؟ کو خله سرور حاال بابا بیخی بیچاره اوخی ـ

 !!!ام پشتت من: سرور

 سرور میگفتم داشتم هی قبلش جون؟؟تا سرور میگفت نمیشد!!!دادم سوتی عجب خدا وااای

 !!!بود خشمگین چه صداش وووی!!ها جون

 .برگرد نداشتم جرئت

 دوباره که کشیدم نشون و خط براش چشم با.حناق میخندیدوای ریز ریز داشت.کردم نگاه ژینا به

 اومد سرور صدای

 نمیگردی؟؟ بر چرا ـ

 جون؟؟؟ سرور بگم من عقب برگردی زمان دقیقه یه نمیشه خورد گوه من مامانی وای

 کرده اخمی چه اوه اوه..سرور سمت برگشتم

 لبخند یه دلیل همین به شنید سرور کنم فکر که بود بلند صداش اونقدر دادم قورت رو دهنم آب

 :گفت و زد
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 دیگه؟؟ هستی ارمیال ـ

 !!درسته بله ـ

 بیا دنبالم

 بکشه؟؟ منو میخواد مامانی وی

 کد شروع و روم پرید یکدفعه سرور و نشستم روش؛روش بشینم گفت و صندلی یه سمت برد منو

  کردنم آرایش و صورتم کردن اصالح به

 تا ندا پیش برم گفتم و شد تموم کارش گوزو احمق ی خله سرور دست زیر شدن له کلی از بعد

 بزنه الک رو ناخونم

 .اونجا برم چرا من اینجا بیا بگو اون به خوب!!! ایییشششش

 .ندا پیش رفتم بعد آرمین به زدم تک یه اول

 .کرد درست ناخونام ای حرفه خیلی ندا

 تا اما میکردم فرچ و میزدم الک قشنگ های مدل به روهمیشه ناخونام و بودم الک عاشق همیشه

 بودم نکرده درست رو ناخونم مدلی این حاال

 گفتم بدید ندید و چل و خل که نه؟؟منم یا برام بزنه آویز که پرسید ازم شده تموم کارش وقتی

 شد تموم کارم و زد آویز برام رو ام اشاره انگشت و کوچیکه انشگت بزنه برم

 پوشیدم رو لباسم ژینا کمک با و رختکن سمت رفتم

 بود کرده درست رو موهام ژینا

 بود کرده درست خوشگل و شیک خیلی نداشت حرف کارش

 دنبالم بیاد آرمین تا شدم منتظر و پوشیدم رو کفشم سرم توربه زدن و لباس پوشیدن از بعد

 زد زنگ بهم آرمین

 دادم جواب
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 جونم؟؟ ـ

 تو بیام نمیدن اجازه دریم ماپشت کن باز رو در خانومی ـ

 مگه؟؟؟ کجایی واه ـ

 ببینی تا کن باز رو در ـ

 کردم باز در و در سمت رفتم تعجب با

 چخبره؟؟؟ اووه

 بودن در پشت علیرضا و آرمین و مهال و الهام و صدف

 :گفت و کرد بغلم پرید مهال

 !!شدی خوشگل چقدر خودتی خله ارمی واای ـ

 !!!ببینه تا نبود بصیرت چشم!!بودم خوشگل ـ

 زدن حرف کمی باهام بغلم اومدن هم صدف و الهام

 چیزا این از و شدم خوشگل گفت بهم هم علیرضا

 آرایشگاه از بیرون رفتن هم با همگی بعد

 کردم نگاه آرمین به

 میکرد نگاه منو داشت

 بوسید رو دستم و طرفم اومد

 کردم نگاه ایش قهوه خمار چشمای تو

 بود هویدا چشماش تو عشق

 :گفتم و زدم لبخند

 ازعقد بعد واسه بمونه چیزا این دیگه برم ـ



 
 

374 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 بودن کرده کاریش گُل که خوشگلش البورگینی سمت رفتیم هم با و زد لبخند

 شد ماشین سوار هم خودش بعد بعد بشینم تا کرد باز برام رو ماشین در آرمین

 بین ذره زیر بود گذاشته رو ما و میکرد برداری فیلم ازمون داشت همش فیلمبردار

 محظر سمت به افتاد راه و کرد روشن رو ماشین آرمین

 :خوند آهنگ با هم خودش و گذاشت آهنگ و کرد روشن رو ضبط

 دارم دوست رو چشمات چقدر نمیدونی ـ

 میذارم تو واسه رو قلبم تمام

 روز هر بوییدنت دیدنت ی واسه

 میشمارم ثانیه چقدر نمیدونی

 خوبه داشتند دوست چقدر نمیدونی

 خوبه تنت عطر چقدر نمیدونی

 عاشق دیونه دیدنت ی واسه

 خوبه رسیدنت ی لحظه همیشه

 حالم خوش و خوشبخت چقدر نمیدونی

 حالم تعریفه بی چقدر نمیدونی

 دنیام شده قشنگ منی با که حاال

 فالم توی همش تو اسم بیفته

 حالم خوش و خوشبخت چقدر نمیدونی

 حالم تعریفه بی چقدر نمیدونی

 دنیام شده قشنگ منی با که حاال
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 فالم توی همش تو اسم بیفته

 دارم دوست رو چشمات چقدر نمیدونی

 دارم دوست رو صدات شنیدن چقدر

 آرومم تو پیش چقدر نمیدونی

 دارم دوست تو با رو عاشقی این چقدر

 حالم خوش و بخت خوش چقدر نمیدونی

 حالم تعریفه بی چقدر نمیدونی

 دنیام شده قشنگ منی با که حاال

 فالم توی همش تو اسم بیفته

 خوبه داشتنت نمیدونیدوست

 خوبه تنت عطر چقدر نمیدونی

  عاشق ی دیونه دیدنت برای

 خوبه رسیدنت ی لحظه همیشه

 حالم خوش و بخت خوش چقدر نمیدونی

 حالم تعریفه بی چقدر نمیدونی

 دنیام شده قشنگ منی با که حاال

 فالم توی توی همش تو اسم بیفته

 «پایر احسان از نمیدونی آهنگ»

 اس العاده فوق آرمین صدای میکنم اعتراف

 .نشد بدل و رد ما بین حرفی هیچ محظر تا
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 .شد بلند ها زدن دست و هلهه هل صدای شدیم پیاده تا.  شدیم پیاده ماشین از

 .کردن شوت سکه و پول عالمه یه سرمو روی

 .نمیرفت لبمون روی از لبخند آرمین منو

 .بخونن رو خطبه تا شدم منتظر و نشستم صندلی رو

 :کرد شروع عاقد

 شما وکیلم بنده آیا تهرانی نیما آقای جناب صبیه تهرانی ارمیال خانوم سرکار مکرمه ی دوشیزه ـ

 یک شمعدان و آینه جام یک مجید اهلل کالم جلد یک و آزادی بهار تمام سکه 1522 مهریه با را

 بنده ایا خانوم عروس آورم در آرادمنش امیر فرزند آرادمنش آرمین آقای دایم عقد به نبات شاخه

 وکیلم؟؟؟؟

 برقصه رفته عوروس:الهام

 زدنت حرف این با بمیری الهام روحت تو ای

 .کردم نگاه بابا و مامان به.میخوند قران داشت آرمین

 عوض در اما بود نشده جمع چشماشون تو اشک دیگه مادرای پدر مثل هه.بود معمولی چهرشون

 بودم کرده بغض بدجور من

 وکیلم؟؟ آیا که پرسید ازم بار دومین برای عاقد

 :گفت مهال که

 .بازی بلوتوث رفته عروس ـ

 :گفت بود اینا آرمین فامیل که دخترا از یکی ادامه در و

 .میخواد لفظی زیر عروس ـ

 :گفت و پهلوش تو زد دخترا از یکی

 .میگن اخر اینو خنگول ـ
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 .خندیدن همه

 :گفت و گذاشت زمرد دستبند یه دستم توی آرمین

 دستت میندازمش عقد از بعد ـ

 شد جاری عقد خطبه مرتبه سومین برای

 :گفتم سریع بدید ندید منم

 بله ـ

 .مادرم و پدر ی اجازه با نگفتم دخترا ی بقیه مثل

 ول بچگی از منو که بود مادرم و پدر کار زشت کار اما بوده زشت خیلی کارم بعضیا نظر به شاید

 !ببینم هم کنار رو بابا و مامان بار یه نشده تاحاال! بودم ندیده هم با رو اونا حاال تا من و بودن کرده

 آرایشم به بزنه گند نذاشتم و کردم پاکش سریع خورد سر ام گونه روی از اشک

 بخوریم شام تا همرفتیم با همه و کردیم امضا رو دفترها و شدیم بلند جامون از آرمین با

 آرتان بود گفته بهم جون نیکی افتاد یادم که میزدیم حرف آینده از داشتیم و بودیم صفره سر

 :پرسیدم دلیل همین به میاد عروسیمون و عقد برای آرمین داداش

 آرمین؟؟ ـ

 جانم؟؟؟ ـ

 بپرسم؟؟ سوال یه ـ

 عزیزم بپرس تا دو ـ

 نیومده؟؟؟ عقدمون واسه داداشت آرتان چرا ـ

 :گفت و کرد اخم

 داشت کار ـ
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 دلیل همین به نمیاد خوشش داداشش از زیاد آرمین یهو؟؟؟مطمئنم شد اخمو اینقدر چرا این اوا

 پرسیدم

 میارم رو آرتان اسم وقتی میشی عصبی اینقدر چرا آرمین ـ

 :زد داد و شد تر عمیق اخمش

 آرتان آقا نه آرتان ـ

 زد؟؟ داد سرم رو چرا!!خوردم جا

 شدم بودیم خریده تجریش از که جیگرم خوردن مشغول و شدم عصبانی دستش از

 :گفت دلیل همین به شدم ناراحت که فهمید آرمین

 زدم داد سرت رو ببخشی خانومی ـ

 باال انداختم تفاوتی بی نشونیه به رو سرم

 :گفت و کرد حالتش خوش موهای تو دستی

 آرتان به همیشه.نمیکرد حساب آدم منو کسی میزدن حرف آرتان زیبایی از همه بچگی از ـ

 میمومد بدم آرتان از بچگی از نمیدید منو کسی ولی بودم تیپ خوش من خوب.میکردم حسادت

 هم باز اما کردن توجه بهم کم یه بقیه اوالش آوردم پزشکی وقتی. داشتم بهش حسادت حس یه

 اسم به دختر یه از ببینم رو تو من اینکه از قبل.شدم فراموش دوباره من و میچرخیدن آرتان دور

 کرد قبول که کردم کار مخش روی اینقدر اما کرد مخالفت اون گفتم مامان به.اومد خوشم سانیا

 نگاه آرتان به کنن نگاه من به اینکه بجای همه اونجا رفتیم وقتی.سانیا خاستگاریه بریم

 خونشون از رفتیم اینکه از بعد.بود گرفته رو وجودم تمام حسادت حس هم باز موقع اون.میکردن

 آرتان.کرده ول آرتان خاطر به منو و شده دوست آرتان با فهمیدم بعدها.شد منفی سانیا جواب

 روز اون از.خانواده تشکیل فکر به تا گذرونیه خوش اهل بیشتر.کنه ازدواج بخواد که نیست پسری

 رفت آرتان شکر رو خدا و افتاد اتفاقات خیلی نشم دیده من میشه باعث آرتان وجود که فهمیدم

 و میبینن منو همه حاال میکردم احساس چون بود حال خوش خیلی موقع اون کشور از خارج

 العاده فوق تو.دیدم مهونی توی رو تو آرتان رفتن از بعد.برسم عشقم به من نذاره که نیست کسی
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 وحشیت چشمای اون با تو.کرد ام دیونه چشمات من خدای!!چشمات بودی ها فرشته مثل.بودی

 همه و داره سگ مشکی چشمای میگن همه.دزدیدی خودت برای منو دل و کردی نگاه چشمام تو

 میرفتم کلنجار خودم با روز هر.کرد دیوونه منو و داشت سگ تو چشم اما میکنه خودش جذب رو

 دوستت گفتم بهش وقتی اما چیزا این از و کنه دعوا باهام که میترسیدم.نه یا بگم آریانا به که

 اما.دادن بهم ر دنیا انگار آشناییمون از بعد.کردم انتخاب رو کسی بد گفت و خندید اون دارم

 در وقت هر.بدزده رو عشقم و بشه پیدا آرتان ی کله و سر که میترسیدم چیزی یه از همیشه

 مثل کنی فراموش منو آرتان دیدن با تو میترسیدم و میزد تند تند قلبم میزدی حرف موردآرتان

 دیگه میکنم خواهش ارمیال اما.نمیکنی رو اینکار که میدونم دارم اطمینان بهت من اما.ساینا

 !!میکنم خواهش.نیار رو آتان اسم من جلوی

 .داره گناه کنم اذیتش نباید.سوخت براش دلم.بود انگیز غم خیلی حرفاش

 عاشقت و ام تو عاشق فقط من..ایه تحفه چه داداشش انگار حاال.نگیر آبغوره بابا خوب خیل ـ

 میمونم

 :گفت و گرفت برام ای لقمه و زد آرامش سر از لبخندی آرمین

 !!خوشگلم بخور ـ

 .دهنم تو گذاشتم و گرفتم ازش رو لقمه

 .بهش دادم و گرفتم آرمین برای لقمه یه سریع.اس خوشمزه چه اوووم

 

 

 

****************** 

 از بعد گذشت خوش چقدر وای..افتادم دیروز یاد.شدم بیدار خواب از صورتی پلنگ صدای با

 ماه بریم قراره امروز.خندیدیم و زدیم حرف هم با کلی و اش خونه رفتیم هم با جیگر خوردن

 مــاه یک اونم.عسل



 
 

381 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 :اومد آریانا صدای

 راهه تو آرمین دیگه شو بلند بیا ارمیال ـ

 باشه ـ

 با زیادی وسایل کل در.چیدم رو چمبدونم دیشب.دستشویی رفتم و شدم بلند جام از سریع

 با رو اسپورتم سفید مانتوی.شلواره و بلوز تا چند و داشتم ور وشلوار مانتو دست 1 نبردم خودم

 در هم رو نایکم اسپورت کفش. پوشیدم ای سورمه شال یه و تفنگی لوله سفید لی شلوار یه

 .پوشیدم و آوردم

 خورد زنگ موقع همون که بیارم رو وسایلم تا باال رفتم و خوردم مفصل ی صبحانه یه پایین رفتم

 کردم با آرمین واسه رو در و رفتم سریع ای عقده بدید ندید منم

 .شمال سوی به رفتیم آرمین با و پایین آوردم رو چمدونم سریع

************** 

 ای خسته بخواب میخوای اگه خانومی:آرمین

 برونی آروم بده قول اما باشه ـ

 چشم ـ

 رفتم بخواب و بستم رو چشمم

 !!برو یواش آرمین ـ

 هست حواسم باا..بابا ای ـ

 خطرناکه بابا بکش الیی کم آرمین اه ـ

 نکن پرت رو حواسم اه ـ

 کردم نگاه جلو به

 میره تند اینقدر چرا آرمین خدا ای
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 .یواش تروخدا آرمین ـ

 ما سمت میومد سرعت با داشت کامیون یه من خدای کردم نگاه جلو به

 ..مــــراقـــ آرمـــیــــن ـ

 .دره توی میرفتیم داشتیم و بود کرده چپ ماشین بود شده دیر دیگه اما

 خواب نکنه..ترسیدم خیلی.نبود آرمین کردم نگاه اطراف به.شدید بودم کرده عرق.پریدم خواب از

 نبوده؟؟

 شدم پیاده ماشین از سریع

 :گفت بهم مهربونی با که اومد پشتم از آرمین صدای

 ام پشتت من خانومی کجا ـ

 .نگرفتی ازم رو آرمین که مرسی بودخدایا خواب که مرسی خدایا.سمتش گشتم بر

 .گریه زیر زدم و گرفت بغضم آرمین نبود به کردن فکر با

 :گفت و آغوشش تو گرفت منو و جلو اومد آرمین

 میکنی؟؟ گریه عزیزم؟؟چرا شده چی ـ

 .باشی باهام همیشه بده قول نذار تنهام وقت هیچ آرمین واای ـ

 چیز ن کنه جدا هم از رو ما میتونه مرگ فقط..باشم کنارت همیشه میدم قول خانومم میدم قول ـ

 .ای دیگ

 

 .نیار رو مرگ اسم...نه ـ

 اهه.افتاده شیتی چه گیر میکنه فکر خودش با داره حتما االن بیچاره.کرد نگام تعجب با آرمین

 .گوزو خودتی شیت
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 .کردم پاک رو اشکام و بیرون اومدم آرمین بغل از

 وایسادی؟؟ چرا دیگه ماشین سوار بریم خوب ـ

 بخوریم؟؟؟ ناهار بریم ـ

 الهی بمیرم انداخته راه کنسرت خودش واسه بیچاره..کردم فکر بختم بد ی معده به

 .بریم بوشه ـ

 اه اس خوابه اون تقصیر همش.داشتمو دلشوره یه دلم ته اما.زدیم حرف وکلی خوردیم ناهار هم با

 .نمیخوابیدم کاشکی

 کردیم حرکت و شدیم سوار آرمین با

 .کردم روشن رو ضبط

 شجریان آهنگ دوباره

 اخه آهنگه کجان؟؟؟اینم هات دی سی آرمین ـ

 قدیمی آهنگ فقط آهنگ بدسلیقه ـ

 بزرگ پدر است متین شما حرف بله..اوه اوه ـ

 داشبورته تو بکن شیطونی کم من شیطون ـ

 نکردم پیداشون گشتم چی هر اما کردم باز رو داشبورت در

 که نیست آرمین واه ـ

 گشت دی سی دنبال و داشبورت سمت شد خم آرمین

 :زدم جیغ

 بگرد دنبالش بعد کنار بزن کن رانندگی درست آرمین ـ

 نمیوفته اتفاقی نباش نگران ام اینکاره من بابا ـ
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 .کرد یخ دستام چشمم جلوی اومد خوابم لحظه یه

 کن ول خدا ترو آرمین ـ

 نکنم تهیه براش من بخواد چیزی ازمن خانومم میشه مگه ـ

 ....خدا ترو آرمین ـ

 خوابم مثل درست..طرفمون میومد داشت کامیون یه خدا واای کردم نگاه جلو به

 :زدم جیغ

 !!!ـــــــــــــن آرمــــــــــــــیـــــــ ـ

 .شد منحرف جاده از و خورد کامیون به ماشین بیاد خودش به اومد تا آرمین

 .بود ماشین شدن له صدای یادمه که چیزی تنها

 دیدم رو خانوم یه ی چهره کردم باز رو چشمم

 !!خانومی کردی عمر نصف رو اومدی؟؟؟همه هوش به باالخره به به:خانومه

 افتاده؟؟؟ اتفاقی چه ـ

 میاد؟؟؟ یادت چیزی ـ

 نه وای..تصادف آرمین..کردم فکر کم یک

 شد سرازیر ام گونه روی از اشک

 میکنم خواهش خدا ای نگیر ازم رو آرمین داری دوست کی هر جون ترو خدایا!!!من خدای

 اون...نبود آرمین نه اما برگشتم سرعت با آرمینه کردم فکر لحظه یه.شد پاک یکی توسط اشکام

 .بود خانمه

 کجاس؟؟ شوهرم بگین میکنم خواهش خانوم ـ

 چیه؟؟ اسمش ـ
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 رادمنش آرمین..آرمین ـ

 :گفت و شد غمگین خانومه ی قیافه

 ندارم ازش خبری ـ

 میدونستم میگفت دروغ

 .دعا و آرزو عالمه یه موندم من و بیرون رفت اتاق از خانومه

 آزمایشیه؟؟ چه دیگه این خدا ای کجاس؟؟ زندگیم بگه بهم که نیست کسی چرا خدا ای

 

************************** 

 جوری یه میپرسم کس هر از.ندارم آرمین از خبری هنوز اما.شدم مرخص بیمارستان از که روزه 0

 میپیچونه منو و میکنه خالی شونه

 پیش واسش کار و خوبه حالش میگه یکی ، خارج رفته سخته عملش کنه عمل باید میگه یکی

 نمیگه رو حقیقت بهم کس هیچ کل در شهر از خارج رفته اومده

 اگه رفتیم لکسوزه با آوردیم شانس.شده نابود و کرده چپ ماشینمون شنیدم آریانا از که اونطور

 عزیزمون ماشین. میکردم سکته شده نابود ماشین که خبر این با من حتما میرفتیم المبورگینی با

 نمونده ماشین از هیچی میگفت آریانا هاش الشه فقط البته فرسوده های ماشین پیش رفت

 روز 2 بود خورده سرم به که ای ضربه خاطر به منم بیرون بودیم افتاده ماشین از آرمین و منو.بود

 بودم کما تو

 تحمل دیگه چون بیرون بکشم رو چیز همه زبونش زیر از و آریانا پیش برم گرفته تصمیم امروز

 .ندارم

 .شدم وارد و زدم در آریانا اتاق سمت رفت

 .میخوند کتاب داشت آریانا
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 :گفت و شد بلند جاش از

 افتاده؟؟؟ اتفاقی ـ

 نگرانم همینطور و مواظبه خیلی آریانا االن تا تصادف روز از

 کجاس بگو ندارم طاقت دیگه کجاس؟؟بخدا آرمین بگو داری دوست کی هر ترو خدا ترو آریانا ـ

 ببینمش میخوام

 :گفت بهم جمله یه تنها و شد جمع اشک چشماش تو آریانا

 خوبه حالش اون ـ

 :زدم داد شدم عصبی

 نمیدین جوابمون میکنین؟؟چرا هم سر دروغ هی ببینمش؟؟؟چرا نمیذارین چر خوبه حالش اگه ـ

 من ضعیفه آدمای مال گریه کنم گریه نباید ام قوی من نمیکنم گریه من نه...کردم بغض دوباره

 روی نشستم..نکنم خالی رو خودم زاری و گریه با تا خودم تو بریزم رو درد گرفته یاد همیشه

 زدم زل چشماش تو و آریانا تخت

 شده چی بگو جون بی بی روح ترو داری دوست کی هر جون آریانا ـ

 میدیدم رو آریانا ی گریه که بود باری اولین.کردم تعجب.شد سرازیر اشک آریانا چشمای از

 کما توی رفت اونم بود دیده آسیب بدجور سرش اما بدن نجاتش کردن سعی خیلی دکترا:آریانا

 ...اما

 .بزنه رو حرفش ی ادامه نتونست دیگه

 یک یا کنم فک میترسم که چیزی اون به نمیخوام. باشم خنگ میخوام یعنی..شدم خنگ من

 اومده سرم میترسیدم که چیزی از ممکنه که بدم احتمال صدم

 :داد ادامه آریانا
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 آرمین برگشتی دنیا به تو که لحظه همون شد بد آرمین حال...اومدی بیرون کما از تو که وقتی ـ

 کرد تموم...و...و...کرد تو فدای رو جونش

 کردم نگاهش زده بهت

 نه...مطمئنم من اس زنده آرمینم...نداره امکان این نــــــــه

 میکردم نگاه آریانا به طوری همون

 میخوان اینا اس زنده آرمین مطمئنم چون بریزه اشکم نمیذارم...نمیشکست اما بود گرفته بغضم

 بگو خدا ای نه واای مرده آرمینم کردم قبول کارم این با چون کنم گریه نباید من کنن اذیت منو

 نکن من با رو کار این خدا ای اس زنده آرمینم که

 نداره امکان این نمیشه نه..نشد اما بکشم عمیق نفس کردم سعی میکرد ام خفه داشت بغض

 میدونم من اس زنده االن میکشه نفس داره االن من آرمین

 :گفت و بغل گرفت من دلیل همین به میریزم خودم تو رو دردهام من که میدونست آریانا

 بشی راحت کن گریه عزیزم کن گریه ـ

 مرده آرمینم که کردم قبول یعنی کنم گریه اگه کنم گریه نباید من نگفتم هیچی

 :زد داد و گوشم تو زد محکم سیلی یه آریانا

 کن خالی رو خودت بزن داد و کن گریه...خودت تو نریز کن گریه لعنتی ـ

 نکردم کاری هیچ بازم من اما

 مرده آرمین که کنم قبول تونم نمی من نداشت فایده هم باز اما خوردم هم دیگه سیلی یدونه

 :گفتم لرزانی و گرفته صدای با

 نم..آرمیـ پیش.... زهرا بهشت ببر منو.. م...م راسته..را... حرفات ــه...اگــ ـ

 ....خو برات عزیزم ـ

 :زدم داد ـ
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 !پیشش ببر منو درسته حرفات اگه ـ

 زهرا بهشت ببره منو تا کنه قبول آریانا شد باعث صدام تحکم

 مرده؟؟ آرمین مگه بپوشم؟؟؟نه سیاه باید رفتم لباسم کمد سمت به

 پوشیدم سیاه و نکردم گوش درونم حرف به چرا نمیدونم اما

 پایین رفتم و داشتم ور رو کیفم آرایشی هیچ بدون

 شدیم ماشین سوار و حیاط سمت رفتیم باهم.بود منتظرم آریانا

 اومد همراهمون هم رو آرمین و برد خودش با هم منو بشه مدل میخواست آریانا که افتاد روزی یاد

 رو فکرش تونه می کی.دادم فحش بهش موقع اون من چقدر!!شدیم منتظر درشون دم چقدر

 خاکه خروار خروار زیر االن بود اش چهره تو که تحکمی و عظمت اون با بکنه؟؟آرمین

 :گفت بهم ام درونی حس یه اس زنده نمرده اون:زدم نهیب خودم به

 .نمیگرده بر دیگه اون شد تموم رفته آرمین بزن گول رو خودت کم

 زهرایم بهشت نزدیک دیدم اومدم خودم به خیال و فکر کلی از بعد

 نه یا خاکه زیر االن زندگیم آیا!!یانه حقیقته آیا ببینم تا شدم پیاده ماشین از سریع رسیدیم وقتی

 رفتیم......ی قطعه سمت به رفتیم هم با و گرفت رو دستم آریانا

 بودن وایستاده قبر یه دور که دیدم رو خانواده یه دور از

 جون پدر مرده و جونه نیکی خانومه دیدم شدیم که تر نزدیک مرد تا 0 و خانوم یه

 بود آرمین مهم االن نبود مهم برام هم اصال نکردم توجه کیه؟؟بهش پسره اون اما

 وایستادم جام سر

 مطمئنم نیست آرمین این نه

 خوندم رو سنگ روی
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 رادمنش آرمین ناکام جوان

 زندگیم..آرمینم نه واای

 هیچی اما پاشه میخواستم ازش و زدم جیغ زدم زار دل ته از و قبرش جلوی زدم زانو جلو رفتم

 میخواست مثال اما نمیرسید بنظر ناراحت اصال واقع در.بود من از بهتر خیلی حالش جون نیکی

 دلم نشد اما کنه آرومم کرد سعی و بغل گرفت منو اومدو جون نیکی.بده نشون ناراحت رو خودش

 بشنوم رو صداش دیگه بار یه ببینمش دیگه بار یه میزد له له داشت

 :زدم داد

 ها سختی تو نمیذاری نگفتی نمیذاری؟؟؟مگه تنهام نگفتی مگه نکن اذیت منو پاشو آرمینم ـ

 رو عشق معنی داشتم تازه گذاشتی؟؟؟من تنهام زیر؟؟چرا اون رفتی چرا کوشی باشم؟؟؟پس تنها

 میمیرم؟؟؟ تو بی کردی؟؟نگفتی رو کار این من با چرا آرمین!!میفهمیدم

 :میزدم حرف باهاش باید من اما نداد بهم زدن حرف ی اجازه اشکام

 عیده بودیم؟؟؟فردا دریا کنار شمال تو االن نباید االن باشه؟؟ما اینجا باید االن تو جای عشقم ـ

 من تقصیر همش.......خاکه؟؟؟ خروار خروار زیر االن عشقم اینکه کنم؟؟به شاد چی به رو دلم من

 مرگ باعث من خدایا.میکردم حال شجریان آهنگ همون با باید.میخواستم دی سی ازت نباید بود

 .شدم عشقم

 که بودم کرده گریه اونقدر.بشم بلند نداشتم حال آخر دیگه که ریختم اشک و زدم جیغ اونقدر

 .بود گرفته درد چشمام

 .شدم ماشین سوار جون نیکی کمک با

 بیا حتما آرمین هفتمه فردا دخترم:جون نیکی

 .شد سرازیر چشمام از اشک دوباره شد تازه دلم داغ گرفتم آتیش دوباره

 روز 5 فقط که مردی. شم آماده شوهرم هفتم برای باید من باشیم شمال تو االن ما اینکه بجای

 بوده؟؟؟ ام شناسنامه تو اسمش
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 خدا؟؟؟ ای افتاد اتفاق این چرا میخوام رو آرمینم من خدایا

 میزد حرف من با داشت و بود کرده حرکت آریانا

 رو شدنش غیرتی چقدر.افتادم دعواهاش یاد.کرد و آرمین هوای دلم.ندادم حرفاش به گوش اصال

 کرد ول آرمین خاطر به منو وقتی اونم یعنی..افتادم نوید یاد.افتادم دعواهامون یاد داشتم دوست

 کشید؟؟ عذاب اینقدر

 گرفتی؟؟؟ ازم رو زندگیم چرا خدایا...میخواد رو زندگیش دلم...میخواد رو آرمینم دلم من خدا ای

 .شد سرازیر چشمم از اشک دوباره

 .برگشت طرفم به و کنار زد رو ماشین سریع.شد اشکام ی متوجه آریانا

 بر آرمین کارت این با بخدا بده عذاب رو خودت کم بگیره ازمون رو آرمین خواسته خدا ارمیال ـ

 بریز رو دلته تو چی هر کن خالی رو خودت و کن گریه برعکس نکن گریه تو نمیگم من..نمیگرده

 تر خراب رو حالت نکن فکر گذشته به اصال مخصوصا.کن فکر بهش کمتر خواهشا ولی بیرون

 .میکنه

 

 .میلرزید حاال که دستم رو میریختن و میخوردن سر گونم روی از اشکام

 .میکردم رو سعیم من ولی نمیشد بازم اما کنم گریه کمتر کردم سعی دیگه

 بودن نشسته پزیرایی تو بابا و مامان.کردم باز رو در.خونه رسیدیم

 گرفت آغوش در منو و شد بلند جاش از سریع مامان

 گریه زیر بزنم سریع تا بودم اشاره یه منتظر منم

 .کرد نوازش رو پشتم مامان کردم گریه دوباره

 .مهربونه اینقدر مامان میدیدم بود بار اولین

 :گفتم گریه با
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 من مامان..بودم من مرگش باعث.کشتم رو عمرم من.کشتم رو زندگیم من...بود من تقصیر همش ـ

 .نمیبخشم رو خودم

 .بشه اینطوری خواست خدا عزیزم باش آروم:مامان

 .بیارم قند آب براش من تا صندلی رو بشینه بذار ندا:بابا

 بشه جمع دلت تو هات غصه نذار بزن حرف باهام کن خالی رو خودت دخترم:مامان

 مامان ـ

 جانم؟؟ ـ

 ..آرمینه هفتم فردا ـ

 :دادم ادامه هم باز اما گرفت آتیش حرف این با دلم

 میایی؟؟ فردا ـ

 .میام فردا عزیزم آره ـ

 بیاد؟؟ میگی هم بابا به ـ

 .بیام تونم نمی اصفهان برم فردا من باید دخترم ببخشید:بابا

 نری؟؟ نمیشه حاال نیما: مامان

 مهمه خیلی نه ـ

 !!شد تر مهم من از کارشون دوباره هه

 .فکرمه به کم یک مامان حداقل خوبه حاال

 .نداشتم رو داشتنش نگه قدرت بهم داد رو لیوان بابا

 ویبره رو رفتم االن و بود شده تموم کردن گریه و زدم جیغ همه اون با انرژیم بودم خون کم چون

 .بگیرم دستم تو رو چیز نداشتم حال کل در و
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 جا یه پکر که آریانا به قند آب خوردن از بعد بخورم تا داد بهم و گفت بابا رواز لیوان سریع مامان

 .اتاقم تو ببره منو که گفت بود نشسته

 آریانا؟؟ ـ

 جانم؟؟؟ ـ

 میای؟؟ فردا ـ

 .قدیمیم دوست هم بود خواهرم شوهر هم باشه چی هر نیام تونم می مگه ـ

 .کنم عوض لباس تا کرد کمکم آریانا.اتاق تو رفتیم آریانا با و زدم لبخند

 .داشت ور رو خونه ی همه مامان فریاد صدای شد تموم وقتی

 باشی؟؟؟ دخترت فکر به بار یه فقط نمیتونی تو یعنی:مامان

 داری انتظار اونوقت نکردی کاری هیچ ها بچه واسه خودت تو برو خودت نگرانشی خیلی اگه تو ـ

 بسوزونم؟؟؟ دل براشون من

 !!!شدی پست خیلی نیما ـ

 !!بابا کن ولم ـ

 .نگفت چیزی هم باز اما بود ناراحت خیلی اونم کردم نگاه آریانا به

 :گفت و بوسید رو لپم

 !!داداشی جوجوی بخوابی خوب ـ

 :گفتم و زدم لبخند

 !!یاهوال همینطور هم تو ـ

 . بیرون رفت و خندید

 .بود اصلی ی صفحه روی آرمین عکس شدم خیره گوشیم ی صفحه به
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 .میکشیدم عذاب کمتر من تا میموندی تو و میرفتم من کاش عشقم بشم فدات من الهی

 .نشست کنارم اومد شده قرمز چشمای با مامان.شد باز اتاقم در

 پیش االن.کن حاللم دخترم ببخش..نبودم برات خوبی مادر وقت هیچ ببخش منو دخترم:مامان

 و بودم فکر بی اونقدر من دخترم میبینی..میبخشی منو و مهربونی خیلی میگفت بودم آریانا

 مامن بشم فردا از میدم قول ولی...چطوریه دخترم اخالق نمیدونم که نداشتم مسئولیت احساس

 بدم استفا کارم از میخوام خوبی

 رو تصمیم این که شد چطور نمیدونم بود کارش عاشق مامان..کردم تعجب مامان حرف این با

 گرفت

 !!مامان ـ

 جانم؟؟ ـ

 واسم ت میخوام حاال میخوند آریانا منو واسه جون بی بی همیشه بخونی قصه برام میخواد دلم ـ

 بخونی

 شد سرازیر مامان چشم از اشک

 .....نبود کس هیچ مهربون خدای از غیر نبود یکی بود یکی:مامان

 خستگی فرط از که که بود نرسیده داستان وسط به هنوز اما دادم گوش مامان قشنگ صدای به

 برد خوابم

 

 

************************ 

 کردم سرم رو مشکی چروک شال و مشکی تفنگی لوله لی شلوار با رو ام مشکی مانتوی

 کردم نگاه آینه تو خودم به
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 بود شده قرمز چشمم بودم کرده گریه اونقدر

 شوهرم هفتم برم باید من و فروردینه 9 امروز

 نکنم گریه دیگه گرفتم تصمیم و کردم پاک رو اشکام سریع.اومد در اشکم دوباره

 ماشین سوار مامان با بودن منتظرم پایین آریانا و مامان پایین رفتم و برداشتم رو مشکیم کیف

 .شدیم آریانا

 اومد بارون و برف چقدر امسال کردم نگاه میومد که بارون نم نم به و پنجره به دادم تکیه رو سرم

 میکردم نگاه بیرون به و بودم ساکت آرمین ی خونه به رسیدیم وقتی تا

 .باال رفتیم آریانا با دلیل همین به.بود قاطی مردش و زن مراسم

 کل کل کلی آسانسور این توی و آورد خودش منو بود گرفته مهمونی آرمین که افتادم روزی یاد

 .کردیم

 بریزه اشکم ندادم اجازه اما کردم بغض دوباره

 ایستاد آسانسور

 شدیم آرمین ی خونه وارد هم با

 پچ پچ به کردن شروع ها لپبعضی و برگشت من به ها نگاه ی همه خونه توی گذاشتم رو پام تا

 میکرد گریه داشت که جون نیکی سمت رفتم

 :گفت و شد شدید اش گریه دید که منو نشستم جلوش

 شدی بخت سیاه زود چه....عروسم برات بمیرم الهی ـ

 .بود مرده زندگیم.شدم بخت سیاه من!!میگفت راست

 .شدم خیره زمین به و نشستم جون نیکی کنار.بریزه اشکم ندادم اجازه اما کردم بغض بازم

 میکردم نگاه زمین به دلیل همین به کنن نگاه ترحم چشم با دیگران نداشتم دوست
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 کرد تعارف شربت بهم یکی

 برداشت واسم جون نیکی که نمیخورم بگم خواستم

 نداری رو به رنگ دخترم بخور:جون نیکی

 زد حرف جون نیکی حرف رو نمیشد

 آرمین اتاق سمت رفتم شدم بلند جام از و خوردم ازش کمی یه و گرفت ازش ر شربت

 در به بود چسبیده برگه یه.کردم باز رو کمدش در

 خوندمش

 برق قبض دادن

 عزیزم برات بمیرم الهی

 میداد رو تلخش عطر بوی کردم بو رو لباسش

 پام روی افتاد چیزی یه که جاش سر بذارم رو لباسش خواستم

 !!کیفم من خدای

 .گذاشتم جا ماشینش توی که اس کیفه همون این...این..زمین روی نشستم

 دیدم جعبه یه که کردم باز رو کیفم در

 کردم بازش و آوردم درش

 بود طال بند گردن یه

 " زندگیم به تقدیم" بود نوشته کردم نگاه رو پشتش

 چکید چشمام از اشک

 بوسیدمش و لبم نزدیک بردم و فشودم دستم توی رو بند گردن

 کردم بوش و بغلم تو گرفتم رو لباسش
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 .میداد رو دنیام بوی.میداد رو زندگیم بوی

 نشسته کنارم یکی کردم احساس

 دستم توی گردنبند به داشت و بود نشسته کنارم خوشتیپ خیلی مرد یه.کردم کنارم به نگاه یه

 میکرد نگاه

 :گفت کنه نگاهم اونکه بدون میکنم نگاهش دارم شد متوجه وقتی

 داشتی؟؟ دوستش خیلی ـ

 .بود زندگیم اون...خیلی از بیشتر خیلی ـ

 .کرد نگاه بهم

 .بود بزرگی غم خوشرنگش سبز چشمای توی

 حسودی بهم میکردم احساس همیشه.میکرد دوری ازم خیلی اون اما بودم عاشقش منم:مرده

 نبود رسم ما ی خانواده توی اینکه با.بود فرشته یه اون.بود بهتر من از من نظر به اون اما.میکنه

 اما.بود بهشتی.بود ایمان با.بود من از بهتر درسش.میگرفت روزه اون.میخوند نماز اون.بخونیم نماز

 کردم سعی من کنه ازدواج سوده با کرد مجبورش مامان وقتی.میکرد حسادت بهم نظرم به بازم

 بازم اما باشم باهاش تنهایش تو میکردم سعی.میکرد رفتار سرد باهام اون بازم اما کنم کمکش

 داشتم دوست.نگشتم بر دیگه و کانادا رفتم تحصیل ادامه ی بهانه به دیدم رو اینا وقتی زد پسم

 کارم کرده چپ ماشینتون عسل ماه توی شنیدم وقتی.بود زیاد کارم.نمیشد اما بیام عقدتون واسه

 خیلی.مرد آرمین من اومدن از بعد روز دو.تهران برگشتم و گرفتم بلیت یه سریع و کردم ول رو

 دوستش هم باز اما میزد حرف بد باهام خیلی اینکه با.داشتم دوستش خیلی چون کشیدم عذاب

 .بود داداشم چون داشتم

 .اومد در آرتان اشک

 که حرفایی اون با.آقاست خیلی آرتان.میکرد فکر موردش در بد خیلی آرمین.سوخت براش دلم

 .باشه سوسول پسر یه باید آرتان میکردم فکر بود زده آرمین

 :گفت جیغ و داد با و اتاق تو پرید لوس و جلف دختر یه و شد باز در موقع همون
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 آره؟؟؟ بودی تو مرگش کشتی؟؟؟باعث تو رو کشتی؟؟؟عشقم تو منو آرمین ـ

 رفت و شد بلند آرتان که میکردم نگاهش داشتم گنگ طور کیه؟؟همون این بودم کرده هنگ

 :گفت داد با و طرفش

 .بیرون برو و شو خفه سوده ـ

 .کشت منو زندگی اون بیرون نمیرم ـ

 .هوا پریدم متر یه زد سوده به آرتان که سیلی صدای با

 میشه روت بازم کردی که کاریی کثافت همه این با نمیکشی خجالت تو!!کثیفی خیلی تو:آرتان

 ازدواج ارمیال با نمیخواست اگه حتی باش مطمئن و بود پاک آرمینی؟؟؟آرمین عاشق کنی ادعا

 !!میگیری آبغوره واسش داری حاال که نمیکرد ازدواج تو با کنه

 :گفت بود اش خورده سیلی صورت روی دستش که سوده

 ...من...من ـ

 .شد خیره من به و نگفت هیچ

 !!بوده عاشق واقعا اونم شاید سوخت براش دلم.بود نفرت چشماش تو

 :زد داد و تو اومد جون نیکی

  خبره؟؟ چه اینجا ـ

 :زد داد سوده سر و کرد بغلم و طرفم اومد دید منو اشکای وقتی

 میکنه؟؟ گریه داره اینطوری که گفتی بهش چی ـ

 .میکرد نگاه بهم داشت نفرت با سوده اما کرد نگاهم غمگین خیلی و طرفم برگشت آرتان

 :زد داد نیکی

 .بیرون برو خونه این از سوده ـ
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 :گفت و کرد نگاه بهم بعد و کرد نیکی نگاه نفرت با سوده

 !!ببین حاال...میکنم نابود رو زندگیت ـ

 .بیرون رفت اتاق از و گفت اینو

 .بیار قند آب کم یک براش آرتان:جون نیکی

 .بیرون رفت سریع آرتان

 . نده اهمیت حرفاش به:جون نیکی

 .دستم داد رو قند آب و اومد آرتان

 .بیرون رفتم اتاق از و خوردم رو قند آب سریع

 

 

 

 

 

************************ 

 کنم باور نمیتونم هم باز اما. کردم زندانی اتاقم تو رو خودم من و گذشته آرمین هفتم از هفته یه

 فهمیدم مامان های تلفن از که اونطور.تهران برگرده بابا قراره فردا.نیست پیشم دیگه آرمین که

 .شناس روان پیش ببرن منو میخوان

 .پیچید گوشم تو فالحی مازیار آهنگ دوباره

 رفتی تو که میگن همه

 نیستی تو که میگن همه
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  شکستی رو تنگم دل دوباره که میگن همه

 دروغه

 ببینی اینجوری منو میومد دلت چجوری

 ببینی دوری تو منو نزدیک چه ها ستاره با

 رفتی تو که گفتن همه

 دروغه که گفتم ولی

 بمونم منتظر اگه عجیبه که میگن همه

 میمونم اینجا ابد تا دروغه حرفاشون همه

 عزیزم اسمت با تو بی

 کوره و سوت خیلی اینجا

 نداره عیبی خوب ولی

 صبوره خیلی من دل

 صبوره

 رفتی تو که میگن همه

 نیستی تو که میگن همه

 دوباره که میگن همه

 شکستی رو تنگم دل

 دروغه

 ببینی اینجوری منو میومد دلت چجوری

 ببینی دوری تو منو نزدیک چه ها ستاره با
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 رفتی تو که گفتن همه

 دروغه که گفتم ولی

 دروغه

 بمونم منتظر اگه عجیبه که میگن همه

 میمونم اینجا ابد تا دروغه حرفاشون همه

 عزیزم اسمت با تو بی

 کوره سوت خیلی اینجا

  نداره عیبی خوب ولی

 صبوره خیلی من دل

 صبوره

 نیستی تو که میگن همه

 مردی تو که میگن همه

 سپردی ها ستاره به رو تنت که میگن همه

 دروغه

 «فالحی مازیار از دروغه آهنگ»

 .اومد در اشکم دوباره

 .میندازه آرمین یاد منو فالحی مازیار صدای

 .میندازه خودم درد یاد منو آهنگ این

 :مامان صدای پشتش و امد اتاق در صدای

 تو؟؟ بیام میشه دخترم ـ
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 آوردم در گوشم از رو هدفن و کردم پاک سریع رو اشکام

 تو بیا مامان بله ـ

 گیر گوشه اینقدر من که میکشه عذاب داره خیلی و شده مهربون خیلی مامان بعد به هفتم روز از

 .شدم افسرده خودش قول به البته شدم

 .بود دستش غذا سینی یه تو اومد مامان

 نمیگرده بر آرمین کارت این با بخدا بگیری جون بخور غذا کم یک عزیزم بیا:مامان

 کردم بغض دوباره

 کن خالی رو خودت.خودت تو نریز دخترم کن گریه:مامان

 :گفت و آغوشش تو گرفت منو هم مامان چکید اشکم

 از درو نخوردی غذا روزه دو بگیری جون تا بخور رو غذات بیا هم حاال..دخترم نبود این حقت ـ

 .دستمون رو میوفتی میکنی ضعف جون

 .خوردم بود آورده واسم مامان که جیگری از لقمه چها سه اجبار به

 .آرمین خاطرات و مازیار آهنگ یه موندم من و بیرون رفت مامان

 بودم دردم واسه آهنگ یه دنبال و میکردم نگاه آرمین عکس به داشتم که طور همون

 بدم گوشش هی دارم دوست و نشسته دلم به خیلی هم مازیار های آهنگ از دیگه یکی

 بگیرم دستاتو بذار میگه هی همش ولی نفهمیدم هم رو آهنگش اسم

 زدن در که میگشتم همینطوری داشتم

 تو بیا ـ

 نشست تخت روی اتاقم تو اومد آریانا

 کردم نگاه بهش
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 هوم؟؟ ـ

 شو؟؟ بری دانشگاه؟؟نمیخوای بری نمیخوای تو ـ

 مرخصی هم برم؟؟؟دانشگاه چی برای االن اما میرفتم آرمین بخاطر همیشه..نمیرم شو دیگه نه ـ

 ام

 رو خودت اینجوری داری تو که ناراحته االن هم آرمین بخدا بده عذاب رو خودت کم ارمیال ـ

 میدی عذاب

 ندارم حوصله بیرون برو آریانا ـ

 اما ـ

 میکنم خواهش ـ

 .عشقم خاک سر برم گرفتم تصمیم منم بیرون رفت آریانا

 عروسکی کفس یه سرم کردم مشکی شال یه و مشکی ساپورت یه با رو مشکیم مانتوی سریع

 پایین رفتم و داشتم ور رو ام دستی کیف و کردم پام هم مشکی

 بود آشپزخونه تو مامان

 بیرون رفتم من مامان ـ

 :گفت و آشپزخونه از بیرون اومد زده ذوق مامان

 عزیزم؟؟ کجا ـ

 !آرمین خاک سر ـ

 :گفت ولی شد غمگین مامان ی قیافه دوباره

 !!باش خودت مراقب عزیزم خداحافظ ـ

 !!چشم ـ
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 زهرا بهشت سمت رفتم و شدم ماشین سوار

****************** 

 رفتم آرمین قبر سمت به

 بود نشسته کنارعشقم هیکلی و خوشتیپ مرد یه

 باال آورد رو سرش و شد من متوجه مرده زدم زانو قبر کنار و رفتم تر جلو

 آرتانه که این اه

 سالم:آرتان

 سالم ـ

 خوبین؟؟ ـ

 !!دارین دوستش خیلی معلومه...ممنون ـ

 .میزد پس همش منو اون داشتم دوستش خیلی که گفتم ـ

 خوشگل آرمین از گفت میشه.نبود آرمینم مثل اما داشت زیادی عضله.بود خوشگلی پسر آرتان

 .تره عزیز و تره خوشگل همه از آرمین آرمینم عاشق که من نظر به اما تره

 خرمایی هم موهاش رنگ ای قلوه لب یه با معمولی دماغ یه.داشت خوشرنگی سبز چشم آرتان

 احترام به االن اما داشت ریش ته دیدمش که روز اون. داشت روشن به رو گندمی پوست.بود

 .بود گذاشته ریش آرمین

 شدم خیره آرمین قبر به و گرفتم ازش رو نگاهم

 شدین؟؟؟ آشنا آرمین با چطور شما بپرسم میشه..خانوم ارمیال ببخشید ـ

 :گفتم و کردم پاک رو اشکم

 آره ـ
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 خوب؟؟ ـ

 دوستای آرمین و داداشم....شدیم آشنا داداشم دوست مهمونی یه توی آرمین منو خوب ـ

 آرمین با خیلی چون داداشم!!نه من اما شد من عاشق نگاهش اولین با آرمین.بودن هم با صمیمی

 رو آرمین ی شماره منم به. میده بهش رو ام شماره عاشقمه آرمین میفهمه وقتی بود دوست

 پسر یه مخالف طرف اگر مخصوصا کنم بازی اس یکی با که بودم این عاشق همیشه من.میده

 ما.دیدیم رو هم ما موقع اون از.دادم اس آرمین به بعدش روز و گرفتم داداشم از رو شماره.باشه

 من که شد باعث زیاد آشتیای و قهر این.میکردیم دوست باهم زود اما کردیم قهر هم با زیاد

 کردیم عروسی باهم هم ما و داد ازدواج پیشنهاد بهم آرمین.بشم آرمین عاشق وار دیوانه

 .میدونین خودتون رو اش بقیه....که

 :گفت و انداخت بهم نگاه یه آرتان

 بپرسم؟؟؟ دیگه سوال یه میشه ولی ببخشیدا ـ

 میپرسه سوال چقدر بشر این اه

 :گفتم حوصله بی

 بفرمایید ـ

 داشتین؟؟ دوست رو آرمین شما ـ

 نبود حالم این که نداشتم دوستش اگه واه ـ

 .شد بلند جاش از و انداخت بهم نگاهی یه

 برم باید دیگه دارم کار من ببخشید ـ

 بفرمایید..میکنم خواهش ـ

 .خداحافظ ـ

 .خداحافظ یعنی..با ـ
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 .رفت و زد لبخند یه آرتان

 آخه؟؟؟ میخندی چی به گوزو

 اییش

 .نکنه درد دستش شسته هم رو عشقم قبر خوب

 از زدن حرف کلی از بعد و قبرش روی انداختم و کردم پر پر رو بودم خریده براش که هایی گل

 .خونه رفتم و شدم بلند جام

 خونمون ماشین تا دو دیدم خونه رسیدم تا

 دارن دیگه مرد تا دو و نشستن مبل روی آریانا و مامان دیدم و رفتم خونه به.بود باز خونه در

 میزنن حرف باهاشون

 .میکرد نگاهشون غمگین خیلی آریانا و میکرد گریه داشت مامان

 شده؟؟؟ چی مامان سالم ـ

 .من سمت برگشتن همه

 هستید؟؟؟ تهرانی نیما دکتر آقای دختر شما:مردا از یکی

 افتاد؟؟؟ اتفاقی!بله ـ

 ...و کردن تصادف راه توی ایشون متاسفانه ـ

 میکردم نگاهشون تعجب با

 بشه اینطوری که نمیخوام من یعنی نداشت امکان این

 .شدم چی همه ی متوجه من و پایین انداخت رو سرش مرد

 .میزد زار دل ته از داشت مامان
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 دروی هم از اینقدر چرا نفهمیدم وقت هیچ اما داشتن دوست خیلی رو هم بابا و مامان میدونستم

 .میکنند

 .میکردیم گریه ریز ریز و پایین بودیم انداخته رو سرمون آریانا منو

 .بود پدرم باالخره اما نبود خونه تو زیاد بابا اینکه با

 .آرمین پیش بره قراره که پدرم از اینم خاکه زیر االن که عشقم از اون.بود سخت برام باورش

 .بوده زیادشون سرعت ماشینشون شدن چپ دلیل میداد نشون ها دوربین:مردا از یکی

 بهش دادم بردم و کردم درست قند آب براش و آشپزخونه توی رفتم سریع.شد بد حالش مامان

***************** 

 .مسخره مراسم همون دوباره

 دستم.کرد تعارف خرما بهم ساینا.بود ترحم از پر نگاهشون.میکرد ام کالفه داشت مردم های نگاه

 غم از پر نگاهش.دیدم رو جون نیکی جمع توی.رفت اونم و دادم تکون نمیخورم معنی به رو

 خیلی ی ضربه.میزدم حرف نه میخندیدم نه میکردم گریه نه.بودم گرفته ماتم فقط من اما.بود

 که مامانم عادی غیر ها حالت و پدرم دادن دست ،از عشقم دادن دست از.بود خورده بهم بدی

 .بشه خراب خیلی منم حالم بود شده باعث اینا ی همه.میپرید خواب از داد و جیغ با شبا

 این نمیگرفتیم مسجد توی رو هامون مراسم وقت هیچ ما.میرسید پایان به داشت هفتم مراسم

 مراسم اش خونه توی مرده که کسی خاطرات موندن زنده برای و بود ما ی خانواده رسم

 توی معمول طبق هم مامان و آریانا و بودم من فقط حاال.رفتن همه و شد تموم مراسم.میگرفتیم

 و گرفت رو دستم و نشست کنارم اومد آریانا.نشستم مبل روی.بود کردن گریه مشغول اتاقش

 :گفت

 بزنی؟؟؟ حرف نمیخوای خواهری ـ

 کردم نگاهش فقط
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 دست از رو چیزم همه میکنم؟؟منکه رو کار این خودم با دارم چرا.بود خواهش از پر نگاهش توی

 .آریاناس اونم مونده واسم یکی هنوز ولی دادم

 رفتم منم بده رو جوابش تا رفت.خورد زنگ آریانا موبایل بزنم حرف و کنم باز دهن خواستم تا

 .اتاقم توی

 زندگیم سر بال این چرا میشد عادی داشت زندگیم تازه.میکردم عادت مامان به داشتم تازه

 گرفته شدید افسردگی شده؟؟؟مامان بد اینقدر مامان حال مصیبتیه؟؟؟چرا چه این اومد؟؟؟خدایا

 بیرون اتاقش از نمیخواد فعال مامان اما میرسه جنون به صد در صد نباشه درمان تحت اگه و

 رو کسی نون شکوندم؟؟مگه رو کسی دل کردم؟؟مگه زندگیم تو بدی کار چه من مگه خدایا.بیاد

 .خدا خوردم؟؟ای

 .اومد پایین از آریانا صدای.گرفت دربر رو اتاق تمام هقم هق صدای

 .خداحافظ اومده پیش واسم کار بیمارستان رفتم من خواهری:آریانا

 .فهمیدم خونه در صدای از اینو.رفت و بدم رو جوابش تا نستاد وای

 بود حیاط روبه که اتاقم ی پنجره توی از راحتی به میتونستم دلیل همین به بود شمالی خونمون

 .ببینمش

 و جذاب همونطوز هم باز اما بود گذاشته ریش بابا مرگ احترام به و بود پوشیده مشکی لباس

 .بود خوشتیپ

 سعی و بستم رو چشمام.  کشیدم دراز تخت روی و آوردم در رو مشکیم شال و مشکیم مانتوی

 . بکشم عذاب کمتر تا بخوابم کردم

***************** 

 .میکردم نگاه اطراف به و بودم نشسته آرمین سال مراسم توی

 میکرد رو فکرش کی پیش سال یک.شدم گیر گوشه من که ساله یک.رفته که ساله یک آرمینم

 بیفته؟؟ اتفاقات این
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 .کرد تعارف بهم و گرفت جلوم رو خرما آرمین عموی دختر

 .خوندم فاتحه.داشتم ور خرما یدونه و گرفتم فرش از رو نگام

 همه از و بودیم نشسته هم کنار جون نیکی منو.برن تا شدن بلند جاشون از همه.شد تموم مراسم

 .آرتان و آریانا و جون پدر و جون نیکی موندم من فقط و رفتن همه.میکردیم تشکر

 !!نیاوردی در تنت از سیاه هنوز شنیدم دخترم ارمیال:جون نیکی

 .بکنم رو کار این نمیتونم.جون نیکی درسته ـ

 :گفت و گرفت رو دستم جون نیکی

 داری اینطوری تو.نمیگرده بر رفته که اونی کارت این با نده عذاب رو خودت اینقر دخترم ـ

 بر و رفته دیگه اون اما داری و داشتی دوست رو آرمین خیلی میدونم.میدی عذاب رو خودت

 پا از زود بری پیش اینطوری اما سخته که میدونم.کنی فراموش رو آرمین دیگه بهتره نمیگرده

 .کنی جایگزینش رو دیگه یکی و کنی پاک ذهنت از رو آرمین بهتره.میوفتی

 .نمیکنم رو کار این وقت هیچ من.آوردم جوش آخر ی جمله این با

 :گفتم اخم با و شدم بلند آرمین مبل روی از

 نمیکنم رو کار این هیچوقت من ـ

 .بیرون زدم آرمین آپارتمان از سریع و گفتم اینو

 آدرس دلیل همین به. خونه برم نمیخواستم.بگیرم دربست شدم مجبور پس بودم نیاورده ماشین

 .داد رو آپارتمانم

 :گفتم میکردم گریه که همینطور و کردم نگاه آرمین عکس به و نشستم تختم روی

 من.بکنم تو جایزگزین رو دیگه یکی گفتن!!کنم فراموشت باید چی؟؟گفتن گفتن دیدی ـ

 .هیچکس..بگیره قلبم توی رو تو جای نمیتونه کسی. میمونم وفادار بهت همیشه من........نمیتونم
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 صدای که کنم استراحت خواستم و تخت روی گذاشتم رو سرم میکردم هق هق که طور همون

 هوا بپرم متر یه شد باعث تخت خوردن بهم

 :گفت و اتاق تو پرید یاهوال عین آریانا

 به نگاه یه!!! میخوایم رو تو صالح همه ما نمیفهمی داشتی؟؟؟چرا که بود رفتاری چه این ارمیال ـ

 عذاب داره االن هم آرمین بخدا بود؟؟ارمیال چل و خل و شیطون ارمیالی اون کردی؟؟این خودت

 .بسه کردی زاری و گریه چی هر ارمیال دیگه بسه شده اینطوری عشقش میبینه وقتی میکشه

 .بیرون زد اتاق از سریع و گفت اینو آریانا

 .نبود شیطون دختر اون دیگه.بود شده بد و روح بی خیلی ام قیافه میگفت راست.آینه سمت رفتم

 منو صالح جون پدر و جون نیکی واقعا میدم؟؟یعنی عذاب رو آرمین دارم کارم این با من یعنی

 میخوان؟؟

 اون و کردم آرایش چقدر دیدم اومدم خودم به وقتی.آرایش لوازم سمت رفت دستم ناخواسته

 .نیست مشخص دیگه ام پریده رنگ و روح بی صورت

 هایی سوراخ پایین از که مشکی شلوارک یه با پوشیدم قرمز شرت تی یه رفتم هام لباس سمت به

 .میشد تر کوچیک هاش سوراخ میرفت باالتر چی هر که داشت مانند دایره

 اتاقم تو اومده آریانا شدم متوجه میکردم نگاه خودم به داشتم که همونطور

 خودتی؟؟ ارمیال ـ

 .کرده درست من شبیه رو خودش اومده امه عمه پ ن پ ـ

 :گفت و زد لبخند یه آریانا

 .کردی گوش حرفام به که حالم خوش ـ

 :گفتم و زدم لبخند

 .جیگر خواهش ـ
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 :گفت و انداخت باال ابرو یه آریانا

 .پیش سال یک ارمیالی همون شدی!!! ها کردی تغییر جدی جدی گاد مای اوه ـ

 تو دیگه هم مامان حاال.بود من گاه تکیه تنها اون دوباره.کردم نگاه آریانا به و زدم لبخند

 وار دیوانه اینقدر مامان نمیکرم فکر وقت هیچ.میشد بدتر حالش روز به روز و بود تیمارستان

 .بشه بد اینقدر حالش بابا فوت از بعد که باشه بابا عاشق

 و اومد یادش چیزی انگار که میرفت آسانسور سمت به و میشد خارج خونه از داشت آریانا

 :گفت و طرفم برگشت.وایستاد

 شو؟؟ میای فردا ـ

 .میندازه آرمین یاد منو میرفتم؟؟؟اونجا باید

 :داد ادامه خودش دید منو سکوت که آریانا

 .بیا میکنم خواهش.میگیرن رو سراقت همه ـ

 :گفتم و زدم لبخند

 بیام؟؟ چند ساعت..باشه ـ

 !!بپرس شروین از نمیدونم ـ

 شروین؟؟ چرا ـ

 شده؟؟ شو رئیس شروین که نمیدونی مگه ـ

 کی؟؟ از نه ـ

 رفتن و موضوع همین یکیش.کرد تغییر ها چیز خیلی آرمین مرگ از بعد.آرمین مرگ از بعد از ـ

 .طرالن

 رفت؟؟؟ طرالن ـ

 .رفت آرمین و تو ازدواج از قبل روز دو آره ـ
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 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .میپرسم شروین از اوکی ـ

 دیگه برم من خواهری خوب...باشه ـ

 همرات به خدا برو باشه ـ

 خداحافظ ـ

 رفت و شد آسانسور سوار آریانا

 آرمین به عشقش بخاطر رفته؟؟؟یعنی طرالن چی برای..نشستم مبل روی رفتم و بستم رو در

 بوده؟؟

 .میشه همیشه مثل هم تایمم پس..اس شنبه 0 فردا.شدم گیج پاک اوووف

 .داد جواب بوق تا 2 از بعد گرفتم رو شروین ی شماره و داشتم ور عسلی روی از رو موبایلم

 کردی؟؟ ما از یادی عجب چه ارمیال سالم:شروین

 نه؟؟ یا داری نیاز مانکن بگو فقط.بابا بزن زر کم ـ

 شو؟؟؟ بیای میخوای ـ

 .بدین اجازه اگه البته..اوره ـ

 .توه به متعلق شو این...خوب چه اوه ـ

 بیام؟؟ چند ساعت فردا بگو.میدونم اونو ـ

 .بریم هم با همه بیا هم تو شمال میریم ها بچه با داریم فردا راستش ـ

 شد تداعی ذهنم تو آرمین منو تصادف ی صحنه دوباره

 .افتاد لرزش به کمی بدنم و پرید رنگم کردم احساس

 :گفتم خودم با و کشیدم عمیق نفس یه
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 آرمین.میره زیاد ما اکیپ که جاییه شمال.کنی پاک ذهنت از رو تصادف اون بهتره دیگه تو ارمیال

 عذاب رو آرمین و خودم تصادف اون آوری یاد با نباید من پس میکشه عذاب من کشیدن عذاب از

 .بدم

 :گفتم میزد زر داشت هی که شروین به و شدم آروم کمی جمالت این گفتن با

 .نمیارم ماشین فقط...حتما میام داداش اتم پایه ـ

 .میارن ها بچه نداره اشکال ـ

 میکنیم؟؟ حرکت چند ساعت اوکی ـ

 .باشی شو نیم و هفت کن سعی.کردیم حرکت دیگه 8 ـ

 .بای فعال میام حتما باشه ـ

 .بای ـ

 خوب خیلی رو ها بچه من که اونجایی از..کنم جمع لباس تا اتاق توی رفتم و کردم قطع رو تماس

 .بردم خودم با زیاد لباس دلیل همین به اونجاییم هفته یه تا میدونم میشناسم

 .شدم بیدار ناز خواب از آبوت جودی صدای با صبح

 اه.شمال بره ها یاهوال اون با خواست که کس هر روح تو ای

 برم؟؟؟ حتما باید من حاال

 .اییشش

 .شدم بلند نرمم و گرم خواب رخت از بدبختی هزار با

 سمت رفتم هم بعد خوردم صبحانه خرخره تا رفتم و بیرون اومدم دستشویی به رفتن بعد

 بپوشم؟؟ چی خوب..کمد
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 لی شلوار یه با کردم تنم ای قهوه کرم مانتوی یه همین برای بود گرم هوا بود عید نزدیک چون

 شرت سوی یه پوشیدم هم عروسکی ای قهوه کفش یه و کردم سرم هم ای ه قهو کرم شال کرمی

 .بودم برده هم پالتو البته بپوشم شد سردم اگه اونجا که داشتم ور هم

 بیاد تا پایین رفتم و تلفنی تاکسی یه به زدم زنگ

 همه و کردن تعطیل عیده نزدیکه اینکه خاطر به منم دانشگاه داره کار شمال نمیاد بود گفته آریانا

 .سیتی صفا رفتیم

 .ان کرده ذوق اینقدر دیدن رو رونالدو انگار دیدن منو وقتی و بودن منتظرم ها بچه ی همه

 .نبود آرتان جز کسی اونم بود اومده جدید نفر یه فقط جمع توی

 .کردم سالم بهش و جلو رفتم

 :گفت و زد لبخند یه اونم

 خوبین؟؟؟..خانوم ارمیال بر سالم ـ

 .خوبم ممنون ـ

 درسته؟؟ شده بهتر حالتون شکر رو خدا ـ

 بله ـ

 .بود ساز کار مادرم حرفای اینکه مثل ـ

 !!میزنه حرف چقدر بشر این اووف

 .دستش از کردم فرار و کردم اکتفا لبخند یه به

 .میزد فک غزل با داشت که عملی دماغ آرمان سمت رفتم

 .آرزو بر سلوووم ـ

 .بودم تنگت دل چقدر بدونی برگشتی؟؟؟اگه ارمیال وای:آرمان
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 .بود شده تنگ برام دلشون همه میدونم ـ

 .بود شده تنگ دلم بیشتر من ـ

 :گفتم و باال انداختم ابرو یه

 چرا؟؟؟ ـ

 "را" به چسبیده "چ" چون ـ

 مسخره اییش ـ

 :گفت و زد لبخند یه آرمان

 .بود شده تنگ شو دلقک برای دلشون همه سال 9 این توی ـ

 :گفتم و کردم اخم

 .تربیت بی اته عمه دلقک ـ

 .میشی زشت نزن جوش بابا خوب ـ

 :گفتم و کردم اخم

 خوشگلم بازم بازنم هم جوش اگه حتی من ـ

 حلقم تو سقفت به اعتماد اوه اوه ـ

 نشی خفه موقع یه بپا عزیزم ـ

 میخورم آب بعدش عزیزم نترس ـ

 .گلوت تو بشه پرت آبه... انشاا اییشش ـ

 اه ـ

 گوزو..مرض و اه ـ

 .باش داشته کالم عفت کم یک ای ای ای ـ
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 کافیه واسمون داری تو که همین ـ

 اییش ـ

 :گفتم و انداختم باال ابرو یه

 میدزدی؟؟ منو کالم تکه چرا شدی که هم دزد ـ

 .نبود حواسم مادمازل ببخشید اه ـ

 نشه تکرار دیگه خوب ـ

 چسب ـ

 میخندن بهمون دارن ها بچه دیدم که برگشتم و کردم نگاش چپ چپ

 :کردم جیغ جیغ و گفتم لب زیر اییش یه

 .اه شدم خسته من بریم نداریم قصد ـ

 .دیگه بریم میگه راست ها بچه خوب:شروین

 ی همه دیدم که برم همه از آخر وایستادم ریلکس منم مختلف ها ماشین توی رفتن یهو همه

 .داره خالی جای یه چلغوزه آرتان مال فقط شده پر ماشینا

 احساس یه اما چرا نمیدونم.میزنه حرف هم چقدر.کنم سر چلغوزه پسر این با باید دوباره اووووف

 هم وقتی کنم نگاه چشماش توی نمیاد خوشم اصال اما چیه نمیدونم دقیقا.دارم بهش خواصی

 .میزنه یخ دستام و میگیرم استرس میبینمش

 شدم ماشینش سوار رفتم اجبار به

 .کنید حرکت خوب..آرتان آقا بر سلوم ـ

 .چشم.خانوم ارمیال سالم ـ

 خوابیدم باشم داشته استرس کمتر اینکه بخاطر منم کرد حرکت آرتان
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 شدم رو به رو سبز چشم جفت یه با که کردم باز رو چشمم میده تکونم داره یکی اینکه احساس با

 :گفت آرتان که بزنم جیغ خواستم

 !!ناهاره وقت پاشو!! منم بابا اروم ـ

 .بود اومده دهنم تو قلبم.شدم پیاده ماشین از و بیرون دادم رو نفسم

 سرم پشت داره هم آرتان دیدم که دستشویی سمت به زدن قدم به کردم شروع ام ذاتی آرامش با

 .میاد

 گریه زیر بزنم دارم دوست خدا وای.کرد یخ دستام و زد تند تند قلبم دوباره.اس کنه چقدر اووف

 میترسم؟؟؟ این از بگم کی به میاد؟؟؟من دنبالم داره هی چرا این

 .کرد زیاد رو سرعتش اونم کردم زیاد رو سرعتم

 کن ولم بابا ویــــــــــــش

 :گفتم کنم نگاه چشماش توی اینکه بدون و طرفش برگشتم

 اومده؟؟ پیش مشکلی ـ

 نه ـ

 دنبالم؟؟ میایین دارین هی چرا پس ـ

 دستشویی برم میخوام منم خوب ـ

 !!اهان ـ

 .نشه ضایعه من مثل اما بخوره آب سافی با آدم یعنی اییش

 صدای.شدم دیگه دنیای یه وارد انگار کردم باز رو دستشویی در وقتی.دستشویی رفتم باالخره

 بودین کار سر خوب.میکرد مست رو آدم زیبا ی ها تپه و های گل بوی و روان رود و ها پرنده

 جامد محتویات تپه دستشوییه گند بوی خوب بوی مگسه همون پرنده.نبود کار در دنیایی

 .دستشوییه مایع محتویات روان آب و دستشوییه
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 .کنم تخلیه رو خودم کردم سعی و شدم دستشویی وارد بیارم فشار بخودم دیگه اینکه بدون

 .کرده تغییر درجه 982 چیز همه شفافیت انگار بیرون اومدم دستشویی از وقتی

 داشتن و بودن گرفته رو شون غذا ها بچه.رستوران توی رفتم و بیرون زدم دستشویی از سریع

 :زدم جیغ و آرمان کنار رفتم.بود آرمان کنار خالی جای تنها.میخورن

 کوش؟؟؟ من غذای ـ

 .ست کوه پشت ـ

 کو؟؟ غذام مسخره ـ

 :گفت و بهم داد رو بود کنارش که غذایی آرمان

 .میکنی جیغ جیغ بیای االن میدونستم چون داشتم نگه برات بیا ـ

 .غذا به کردم حمله ها زده قحطی مثل و گفتم لب زیر ایشی یه

********************* 

 کاناپه روی شدم ولو و ویال توی رفتم خستگی با و شدم پیاده آرتان ماشین از

 :گفت و نشست کنارم اومد آسمان

 ها کمه اتاق کن انتخاب رو اتاقت برو پاشو ارمیال ـ

 رفتم و ها پله سمت دیودم بخوابم کسی با نشم مجبور اینکه برای آسمان ی جمله این گفتن با

 .خوابیدم تخت روی و کردم قفل سریع رو در دیدم که اتاقی اولین توی

************ 

 سحر چه.بود نیم و هفت ساعت کردم نگاه ساعت به.شدم بیدار خواب از ها پرنده صدای با صبح

 که بودم خسته اینقدر دیشب.میزد آشنا کردم نگاه اطراف به و شدم بلند تخت روی از.شدم خیز

 فشار ام نخودی مخ به کمی.اتاق کردن نگاه به برسه چه بیارم رو وسایلم بود رفته هم یادم اصال

 خاطرات آوردن بخاطر با دوباره.میخوابید توش آرمین که اتاقیه همون این فهمیدم تازه و آوردم
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 همش بودم خوابیده شلوار مانتو با چون.گرفتم رو جلوش بدبختی هزار با اما اومد در اشکم آرمین

 رفتم و کردم باز رو اتاقم بیارم؟؟؟در آرتان ماشین از رو ساکم چطور حاال ایش.بود شده چروک

 قبال که اتاقی سمت رفتم.ان خواب همه االن میدونستم چون بستم یواش رو درش اتاق از بیرون

 زیبا چقدر عزیزم اوخی.خوابیدن توش دختر تا 2 دیدم که کردم باز رو درش بودم توش خودم

 دیدم که کردم باز رو خودم کناری اتاق در.دیگه های اتاق توی رفتم و بستم یواش رو در.خوابیدن

 زده زل بهش همونطور.جیگر چه مامان.دار عضله چقدر اوووف.خوابیده لخت ی تنه باال با آرمان

 خلم خخخ میشد حرام دیگه میزدم پلک اگه حالله نگاه یه ی فقط اخه نمیزدم پلک و بودم

 پشت بار چند و بستم رو اتاق در.بودم زده زل بهش اینقدر میسوخت داشت چشمم دیگه.دیگه

 این سر بالیی چه ببین پسر یه زدن دید بخاطر چرونم چشم چقدر من خدا واای زدم پلک هم سر

 و حساسه خیلی چشمشون رنگیا چشم کل در شده قرمز چشمم مطمئنم.آوردم ام بیچاره چشم

 رفتم.میشه جاری چشممون از اشک زود خیلی میخندیم هم وقتی حتی.میشه قرمز زود خیلی

 رو پتو و خوابیده لخت ی تنه باال اونمبا که دیدم رو آرتان کردم باز که رو در اولین سوم ی طبقه

 هم وقتی حتی میکشیدم خجالت ازش..زنشه انگار ایش. بغلش گرفته وجود تمام با چی مثل

 سویچ و بود تخت کنار که میزی سمت رفتم یواش خیلی.نمیبنه منو میدونستم و بود خواب

 رو دستم آرتان که دارم ور رو کلید تا کردم دراز رو دستم.رفتم بود میز اون روی هم آرتان ماشین

 :گفت و گرفت

 میخوای چیزی ـ

 :گفت و بیرون کشیدم آرتان قدرتمند دست از سریع رو دستم.شده قرمز صورتم کردم احساس

 .بیارم ماشینت از رو ساکم میخواستم..چیزه ـ

 :گفت میپوشید رو لباسش داشت که حالی در آرتان

 .میارم رو ساکت خودم من اتاقت تو برو تو ـ

 کجاس؟؟ اتاقم میدونی مگه واره ـ

 برو حاال آره ـ
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 خودم به آینه توی و اتاقم توی رفتم.اتاقم تو برم ها مونده عقب مثل من شد باعث صاش تحکم

 .بزنم سورمه حتما باشه یادم.کرده پف چقدر چشمم اوف.کردم نگاه

 اومد در صدای

 .تو بیا ـ

 :گفت و جلوم گذاشت رو ساکم و اتاق تو اومد آرتان

 ساکتون اینم بفرما ـ

 .ممنون ـ

 .میکنم خواهش ـ

 چیه ی نشانه به رو سرم.بود زده زل چشمام توی پرو پرو اون اما بیرون بره اتاق از شدم منتظر

 .پررو چه بش این واه.باال انداخت رو اش شونه که دادم تکون

 بیرون؟؟ برین ندارین قصد ـ

 نه ـ

 :گفتم و باال انداختم رو ابروم

 .بیرون گمشو میگیره واست هم رو فرودگاه باند میدی رو پشه به ـ

 نداریم که تو منو ارمیال ـ

 .شد نلبکی یه ی اندازه چشمام

 .ندیدم داری رو این به پسر حاال تا اووف

 :گفتم شدیدی اخم با

 .پایین بیارم رو فکت نزدم تا بیرون گمشو ـ

 .میشی تر خواستنی میکنی اخم وقتی عزیزم اوه ـ
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 .میومد روش دو داداش این از بدش داشت حق آرمین واقعا چندش اه

 :گفتم اخم با و پاش پشت زدم ای قافلگیرانه خیلی حرکت یه با و رفتم سمتش به

 بیرون برو بکنم ناکارت نزدم تا ـ

 و کرد نگاهم مظلوم جوری یه.نبود شیطون نگاهش دیگه.لرزید دلم که زد زل چشمام توی آرتان

 :گفت

 .بیرون بنداز منو بعد بده گوش حرفم به میکنم خواهش ارمیال ـ

 :گفتم اخم با

 .بیرون گمشو پررو بزن حرف ات عمه واسه برو ـ

 :گفت و گرفت رو دستم آرتان

 .ارمیال تروخدا ـ

 .بزنه حرف بذارم و بشم آروم شد باعث صداش لرزش

 !!میخوای چی بگو مختصر و خالصه خوب خیل ـ

 که نیستم این اهل.میکنی فکر تو که نیستم اونی من اما گفته بهت چی آرمین نمیدونم ارمیال ـ

 شد باعث چیزی یه دیدمت وقتی از...ارمیال.بزنم حرف سریع میکنم سعی همیشه برم حاشیه زیاد

 باهات سوده که روز اون.میگرفت درد قلبم میریختی اشک وقتی.بکشم خط دخترا ی همه دور

 دعوا سوده با رفتم و شدم دیونه من میریختی اشک گوله گوله داشتی تو و زد حرف اونطور

 گفتن سخته برم ارمیال.کرده خودت جذب منو که داره خواصی چیز یه چشمات توی ارمیال.کردم

 من.بیاره سرم رو بال این نتونست دختری هیچ حاال تا.شدم عاشقت..من...من اما جمله این

 سرم بالیی یه تو اما بوده بهتر تو از خیلیاشون ی قیافه شاید که بودن اطرافم رنگاوارنگی دخترای

 .نزن پسم میکنم خواهش.تو شده ذکرم و فکر ی همه که آوردی

 کسی نمیتونم من اما میگفت راست داشت انگار.بود احساس با خیلی حرفاش.بود دهنم توی قلبم

 :گفتم رحمی بی آخر با و کردم اخم دلیل همین به بیارم آرمین جای رو



 
 

421 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 .بیرون برو شده تموم حرفات اگه ـ

 ...اما ـ

 .بیرون برو نداری وجود اگری و اما ـ

 خودم به.میزد تند تند داشت قلبم.گفت چی آرتان فهمیدم تازه من و بیرون رفت اتاق از آرتان

 .اووف.بود پریده رنگم کردم نگاه آینه توی

 هم مشکی شلوارک یه و کردم تنم چسبون و ناز خیلی صورتی شرت تی یه و رفتم ساکم سمت به

 به سورمه آینه سمت رفتم و پوشیدم رو بود شیک خیلی که مشکی عروسکیه کفش یه.کردم پام

 .پایین رفتم و زدم لب برق و زدم ام کرده پف چشمای

 اونقدر.میکرد فکر داشت و گیجگاهش روی بود گذاشته رو دستش و بود نشسته مبل روی آرتان

 .نشد من حضور ی متوجه که بود فکر در غرق

 خوردم و گرفتم گردو پنیر نون ی لمه یه و ریختم چای خودم برای و رفتم آشپزخونه سمت به

 :گفت غمگینی صدای با.بود وایستاده سرم پشت که دیدم رو آرتان اتاقم تو برم برگشتم که همین

 بریزی؟؟ چای منم برای میشه ـ

 نتونستم چرا نمیدونم اما«سیاه غالم بابات نوکر»میگفتم میخواست ازم اینو ای دیگه کس هر اگه

 :گفت آرتان که باال برم خواستم و ریختم چای براش بزنم حرفی اینکه بدون.بگم آرتان به اینو

 دادی؟؟ عذاب همینقدر هم آرمین ـ

 :گفتم سمتش برگردم اینکه بدون و ایستادم سرجام

 میخوای؟؟ جونم از چی ـ

 .کنم عاشقت خودم مثل رو تو تا بدی وقت بهم میخوام ـ

 .مرده عشقم تنها هم االن و میشم عاشق بار یه فقط من ـ

 .اتاقم توی رفتم سریع میگه چی ببیننم نشدم متنظر دیگه
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*************** 

 :زدم جیغ

 .اونور برو نکن اذیتم آرمان ـ

 .بزنی گیتار برامون باید نمیرم ـ

 بزنم؟؟ براتون چی با نیاوردم گیتار بخدا بابا ـ

 .خودته مشکل چه من به ـ

 .اونور گمشو نکردم پلت و شل نزدم تا آرمان ـ

 .نمیرم ـ

 .نمیری پس اه ـ

 :گفت و کرد فرار سریع آرمان که شدم بلند جام از

 .ببخشید خوردم گوه کردم غلط ـ

 :گفتم و زدم لبخند یه

 ببخشمت تا ببوس رو دستم بیا ـ

 .نخور گوه ـ

 .خوشکیدی نمی دیوار کنار االن که بودی خوردنی اگه تو ـ

 .کرد جلب خودشون به منو توجه ها بچه ی خنده صدای

 .میخندیدن و میکردن نگاه ما های کل کل به داشتن ها بچه ی همه

 گیتارم برم منم تا برین بکشین رو سوسول خانوم این منت نمیخواد آوردم گیتار من ها بچه:آرتان

 .بیارم رو
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 اما بیرون برم نداشتم دوست.بیرون رفتن حالی خوش با و شد بلند همه جیغ آرتان حرف این با

 زمانی یاد ها ماسه روی نشستن با.ساحل کنار برد و کشید خودش با منو دست انتر آرمان این

 به بغض دوباره آرمین خاطرات آوری یاد با.زد آهنگ برام آرمین و اینجا اومیم آرمین با که افتادم

 که گیتارش با آرتان مین چند گذشت از بعد.گرفتم رو جلوش بدبختی هزار با.زد چنگ گلوم

 .اومد بود معمولی خیلی

 نواختن به کرد شروع خودش بده نظر کسی بذاره اینکه بدون و

 نبود من دست افتاد اتفاق:آرتان

 .وارده خیلی بود معلوم میگذاشت ها سیم روی رو دستش ماهرانه خیلی

 .شدم عاشق چرا نفهمیدم من:آرتان

 :داد ادامه و چشمام توی زد زل و کرد بلنذد رو سرش آرتان

 میکنی فکر که اونی از تر ساده ـ

 .شدم عاشق هوا بی دلیل بی

 دوباره و زد آهنگ سیم روی تند ریتم با ماهرانه خیلی.کرد نگاه گیار به و گرفت من از رو نگاهش

 :داد ادامه و شد خیر من چشمای به

 بودهو من با عمر یک من قلب ـ

 چیه کارش و کجاس فهمیدم تازه

 نمیکنه نگاه دخترا وبه شده بزیر سر خیلی اینه جالب.کرد نگاه پسرا به و گرفت ازم رو نگاهش

 داره؟؟؟ دوستم واقعا یعنی.میکنه نگاهش که منم دختر به تنها

 :داد ادامه

 ها افسانه همه فهمیدم تازه ـ

 کیه کار ها معجزه ها شعر
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 میکنم حس چرا نمیدونم من

 شده بهتر من احوال روزا این

 هام گریه و هام خنده کرده فعف

 شده تر واضح آینه تو من عکس

 :گفت بلند و کرد نگاه من چشمای تو دوباره

 نبود من دست افتاد اتفاق ـ

 شدم عاشق چرا نفهمیدم من

 :داد ادامه مظلومی خیلی حالت با اینبار و

 میکنی فکر که اونی از تر ساده ـ

 شدم عاشق هوا بی و دلیل بی

 «امیری خواجه احسان افتاد اتفاق»

 :گفت و داد تکون تشکر ی نشونه به رو سرش اونم و زدن دست براش ها بچه ی همه

 دیگه بسه زمین رفتم شدم آب.ندیدن خجالتم اینقدر.میکنم خواهش ـ

 نه میشد خواننده باید آرمین.نمیرسید آرمین صدای قشنگی به اما بود خوب صداش الحق

 .مدلینگ

 فکر آرتان بهرفتارای فقط و فقط و ندادم گوش بهشون اصال من ولی زد آهنگ چندتا آرتان

 آرمین پاک احساسات.باشه پاک آرمین مثل احساسش نمیاد داره؟؟بنظر دوستم واقعا یعنی.کردم

 .شناختش نمیشه راحتی به و اس پیچیده شخصیتش آرتان اما فهمید کالمش لحن از میشد رو

 حتما کنم ازدواج مجددا بخوام اگه من.نیست عشق اما هست داشتن دوست آرتان چشمای توی

 بی بهش من شاید.نیست عاشق آرتان اما.باشه عاشقم و باشم عاشقش که میکنم ازدواج یکی با

 .نیستم هم عاشقش مطمئنم اما نباشم میل
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 نفر یه ی خیره نگاه ی متوجه میزدم پا و دست توش داشتم و بودم غرق افکار توی که همونطور

 .خورد گره آرتان سبز چشمای تو چشمام و باال گرفتم رو سرم.شدم خودم روی

 :گفت و اومد سمت به میکنم نگاه بهش دارم شد متوجه وقتی آرتان

 کنی؟؟؟ باور تا کنم کار چی بگو دارم دوستت من ارمیال ـ

 :گفتم عجز با و کشیدم عریانم موهای توی دستی

 در رو چیز همه و بمونه دلم توی حرف نمیذارم که ام دختری من رتانٱ بین...آرتان نمیدونم ـ

 فراموش اونو نمیتونم و آرمینم عاشق هنوز من آرتان.میارم زبون به میکنم فکر شخصی مورد

 مرد اون اینکه وبا کردم خیانت تو به گفت میشه تقریبا کنم فکر اون به و کنم ازدواج تو با اگه.کنم

 .تو به من کردن خیانت یعنی اون به کردن فکر بازهم اما

 .بشی من عاشق و کنی فراموش رو آرمین تو که باشم خوب اونقدر میدم قول من:آرتان

 با رفته مرده شوهرش این مگین فردا چی؟؟پس مردم حرف شدم تو عاشق من گیریم خوب ـ

 ان؟؟ راضی ات هست؟؟؟خانواده راضی جون نیکی اصال.کرده ازدواج شوهرش بردار

 زبونشون که بگن اینطوری اینقدر بذار. نه رو مردم دهن در اما بست میشه رو دروازه در خانومی ـ

 باز نکرد قبول اگرم البته کنه قبول اونم زیاد احتمال به اما نگفتم جون نیکی به.بیاره در مو هم

 .تری مهم واسم تو چون نیست مهم

 .میشی خسته ازم هم تو دیگه سال چند اما میگی اینو داری االن تو آرتان ـ

 بشه؟؟ها؟؟ خسته تو مثل ای فرشته از بتونه که کیه اخه ـ

 کار چی باید نمیدونم واقعغ..میدی جواب چیزی یه تو میگم چی هر من.نمیدونم...آرتان نمیدونم ـ

 .کنم

 میگه؟؟؟ چی اون بده گوش دلت حرف به ـ

 بشه؟؟ گرفته حالت تا غلطه؟؟؟بگم؟؟بگم ازدواج این مگه اون بگم االن پرروخوبه

 :گفتم مهربونم خیلی من که اونجایی از
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 اینو هم عقلم و اون از تر چیزفرا نه اس ساده داشتن دوست یه فقط تو به من احساس میگه دلم ـ

 .میکنه تایید

 .میکنم خودم عاشق رو تو مطمئنم بدی فرصت اگه.بده فرصت بهم ارمیال:آرتان

 :بگم اختیار بدو شد باعث قوی حس یه که نه بگم میخواستم

 .بکشی خط منو دور باید نشدم عاشقت اگه اما باشه ـ

 خانومی چشم ـ

 

**************** 

 که میکنه رو سعیش ی همه داره آرتان.میگذره شمال به ما اومدن از روز 5.فروردینه 2 االن

 اما عاشقشم االن گفت نمیشه.شده موفق هم تقریبا خب بده جاه دلم توی جوری یه رو خودش

 شبا هنوز.کنم فراموش رو آرمین که اونقدر نه اما دارم دوستش که شدم مطمئن االن گفت میشه

 .میکنم گریه براش.میکنم فکر بهش

 خوبه خصوصیاته از یکی این و مشربه خوش.داره برویی دل تو و شوخ شخصیت آرتان کل در اما

 :آوردم در هم بیوگرافیش.میجنبه گوشش و سر که ایه بچه مثال داره هم منفی خصوصیات اما.اشه

  22: سن

  980: قد

 برق دکتری:رشته

 دخترکش:تیپ

 داشتم طورکه همون.دارم حالت طالیی موهای کردن شونه به کردم شروع.نشستم آینه جلوی

 که.میدادم قر و میخوندم هم رو«  Unfaithful »ریحانا فول آندر آهنگ و میکرد شونه رو موهام

 .اومد در صدای
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 بفرمایید؟؟ ـ

 .بزنیم قدم هم با دریا کنار بریم پاشو جیگر منم:آرتان

 میام االن ـ

 منتظرتم باشه ـ

 چروک شال یه و تفنگی لوله مشکی لی شلوار یه با رو اسپورتم زرشکی و مشکی مانتوی سریع

 داره مشکی ی گنده گل یه روشون که مشکی عروسکی کفش یه پوشیدم زرشکی و مشکی

 منتظرم اونجا آرتان که حیاط سمت رفتم دست به موبایل و داشتم ور هم ام دستی کیف.پوشیدم

 .بود

 شدم Evos مدل از جیغ قرمز فورد سوار سریع

 :گفت و زد سوتی آرتان

 .شده ناز چه مادمازل ـ

 .ببینه نبود بصیرت چشم بودم خوشگل ـ

 نه؟؟؟ میبینم که دارم بصیرت چشم من االن پس ـ

 .داری بصیرت چشم.  ببینی میتونی منو زیبایی چون دیگه اره ـ

 :گفت و خندید مستانه آرتان

 شاپ؟؟؟ کافی بریم ای پایه ـ

 .ام پایه همیشه من ـ

 .شاپ کافی رفتیم و گرفت رو گازش و کرد روشن رو ماشین سریع آتان

 

************* 
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 چیه؟؟ نظرت آریانا ـ

 چیه؟؟ نظرت خودت تو.میاد خوبی پسر هم بنظر.ندارم مخالفتی که من نمیدونم ـ

 .نیست بد منم بنظرم ـ

 کرده؟؟ صحبت خان امیر و جون نیکی با ـ

 .نمیدونم ـ

 !!چیزی یه ارمیال ـ

 افتاده؟؟؟ اتفاقی ـ

 .بستونم زن میخوام منم میدونی آره یعنی...نه ـ

 .خلم داداش باال بزنم آستین برات تا بگیری میخوای کی سفید چشم اوه ـ

 .خانوم آسمان ـ

 .شد باز گوشم بنا تا نیشم

 خانوم؟؟ آسمان خخخخ

 .بشه فدات آسمان الهی..میجرفه قلم لفظ چه

 .میزنم حرف باهاش خب خیل ـ

 .آبجی مرسی ٱ

 .نداشت قابلی.عزیزم خواهش ـ

****************** 

 لنگ این و داشت پا یه آرتان مرغ اما کردن مخالفت شدیدا ما ازدواج با جون پدر و جون نیکی

 از بعد موندم من حاال..بشه محروم ارث از و ببینه آسیب خودش شده باعث آرتان مرغ پای بودن

 .واال.باشه ثروت و مال همه این صاحب میخواد کسی چه جون پدر و جون نیکی مرگ
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 من.دارم دوستش و عاشقشم بگم نمیشه.هستیم نامزد باهم آرتان منو که میگذره ماه یه االن

 آرتان با ازدواجم نمیدونم هنوز اما.شدم وابسته بهش گفت میشه اما میکنم فکر آرمین به هنوز

 یا درسته کارم نمیدونم.میکنم فکر بهش هنوز من و بود سابقم شوهر داداش اون.نه یا درسته

 ازدواج وقت هیچ آرمین بخاطر نمیشه میکردم ازدواج باید باالخره من آریانا ی گفته به اما.نه

 .اس زنده آرمین میکنم احساس هم هنوز چون کنم ازدواج ندارم دوست من حال این با اما.نکنم

 .بیرون بیام فکر از شد باعث و شد حلقه کمرم دور دستی

 :شنیدم گوشم زیر رو آرتان صدای

 بخریم؟؟؟ عروس لباس االن میخوای..میکنی نگاه مغازه این ویترین به داری ساعته یک خانومی ٱ

 .گشنمه من بریم...بودم فکر تو بابا ها؟؟نه ـ

 .خوشگلم چشم ـ

 .شاپ کافی رفتیم آرتان با

 :گفت و کرد نگاه من چشمای توی و میز کنار گذاشت رو ها خرید آرتان

 میخوری؟؟؟ چی ـ

 .کاکائویی کیک با قهوه ـ

 ما میز سمت اومد گارسون و کرد اشاره گارسون به آرتان

 .شکالتی کیک تا 0 و قهوه فنجون 0:آرتان

 ی همه نگاه و آرتانه روی دخترا ی همه نگاه شدم متوجه میکردم اطراف به داشنم که همنطور

 .من روی پسرا

 :گفت و کرد اخم دقیقه چند از بعد آرتان

 .روبپوشون موهات ـ



 
 

429 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 حرف و تخس دختر من میدونین که خودتون وگرنه بدم گو حرفش به شد باعث صداش تحکم

 .ام نکنی گوش

 یه و دختر یه متوجه میکردم نگاه اطراف به و میکردم ایم سورمه شال زیر رو موهام که همونطور

 .اومدن می ما سمت به داشتن که شدم پسر

 من سمت اومد هم پسره و آرتان سمت رفت دختره

 شما طرفدارای از یکی من.میبینم اینجا رو شما نمیشه باورم تهرانی خانوم وااای:پسره

 .....محشره خیلی تیپتون.هستم شما پرستیژ عاشق.هستم

 بزنم لبخند بودم مجبور نشکنم رو دلش اینکه بخاطر منم.میزنه حرف چقدر این اووف

 احساس لحظه یه.بود جلفا اون از دختره.میزدن لبخند هم به داشتن.کردم نگاه دختره و آرتان به

 :گفت کردم اخم اون به کرد فکر که پسره. هم تو بره اخمام شد باعث این و دست بهم بدی

 زدم؟؟؟ بدی حرف ـ

 .بریم پاشو جان آرتان...دارم مهمی کار به افتاد یادم نه نه ـ

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با آرتان

 بریم؟؟ کجا اومدیم تازه که ما ـ

 :گفتم و کردم کوچیک اخم یه

 .دیگه بریم پاشو دارم کار ـ

 :گفت داری خنده و عجیب کامال صدای با و داد تکون رو سرش آرتان

 !!بریم ـ

 کنه حالم خوش تونه می که کسی تنها آرمین مرگ از بعد میکنم احساس االن.زدم بهش لبخندی

 .آرتانه

 رفتیم ماشین سمت به و اومدیم بیرون شاپ کافی از آرتان با
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 هست؟؟ چی کارت حاال..نخوردیم چیزی که بیرون؟؟ما بریم گفتی که شد چی ارمیال:آرتان

 .روت شدم غیرتی فقط نبود خواصی کار ٱ

 :گفت و باال انداخت رو ابروش آرتان

 چرا؟؟ اونوقت ـ

 .را به چسبیده چ چون ـ

 .پرسیدم جدی ارمیال اه ـ

 بخندم؟؟؟ و بگم پسر یه با من نمیشی ناراحت تو ـ

 .فکرم روشن من...نه ـ

 :گفتم و باال انداختم رو ام ابرو

 .مو پوشوندن همون مثل...دیدیم رو اش نمونه یه امروز آهان ـ

 .دیده نامحرم رو موهات بگن نگیرن رو خِرِت دنیا اون تا گفتم خودت خاطر به اونو ـ

 کاری هر منم ها فکری روشن گفتی خودت همه از دوم ام حجاب بدون همیشه من همه از اول ـ

 .ها نکنی قَر قَر کردم

 .میزنی کهیر نخور حرص خوب خیل ـ

 که اونجایی از.رفتن راه اون از جلوتر کردم شروع خودم خواص پرستیژ با و گفتم خفیفی اییشش

 .بندری کانال روی رفته بدنم االن مطمئنم میکنم تالفی دارم هم االن و میدم غر رفتن راه موقع

 .میخندی بهم داره آرتان کردم احساس

 :گفتم و طرفش برگشتم و دادم بدنم به غر یه

 میخندی؟؟؟ اینطوری که گفتن برات جک ـ

 .جکی خودت تو...نگفتن جک نه ـ
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 من؟؟ شدم آینه دوباره ـ

 .هستی تهرانی ارمیال همون تو عزیزم نه ـ

 ام جک تو مثل میکردم فکر وگرنه گفتی شد خوب ـ

 !!داری آستینت تو چیزی یه میگم چی هر درازی زبون خیلی ـ

 :گفتم و زدم نمایی دندون لبخند

 .دیگه ارمیال میگن من به ـ

 :گفت و انداخت ظریفم و باریک کمر دور رو قدرتمندش دست و خندید آرتان

 کنیم؟؟ روی پیاده میای ـ

 میکنیم؟؟ کار چی داریم االن بنظرت ـ

 :گفت و کشید رو دماغم و زد لبخند آرتان

 .شیطونی خیلی ـ

 .شیتونه ات عمه ـ

 :گفت و بوسید رو لپم و خندید آرتان

 .دارم دوستت خیلی ـ

 به فقط دلیل همین به.بگم دروغ بهش نخواست دلم.شدم پشیمون اما بیشتر ما بگم خواستم اول

 کردم اکتفا لبخند

 آرمین با که ای اندازه اون به باز اما.گذشت خوش من به خیلی و. بود خوبی خیلی روز ، روز اون

 نگذشت خوش بهم بودم

 .بودم شده ها فرشته مثل.کردم نگاه خودم به آینه توی دوباره
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 تاج جای به که سفیدی های گل و.بود شده بسته گل شبیه قشنگی خیلی طرز به ام طالیی موهای

 .بود کرده قشنگ خیلی منو بود شده وصل اون به که طوری و بود سرم روی

 قسم که خوشگلم و سفید لباس.میداد نشون همیشه از تر جذاب منو و بود نقص بی هم آرایش

 سنگ شیک خیلی بند کمر یه شبیه کمرش از تر باال کمی فقط و بود ساده بسیار اش تنه باال

 تورش که بود ها دار دنباله اون از بود پوشیده زانو روی تا هم اش پایینی قسمت.بود شده دوزی

 ی دنباله. بود قشنگ هم باز اما بود ساده اینکه با کل در میشد کشیده زمین روی و بود فر کامال

 پشت روی های اکلین بود چشم تو حسابی میشد کشیده زمین روی و بود فر که عروسم لباس

 که چیزی اون از تر بلند خیلی من قد هم ام سانتی 1 های کفش.میزدن چشمک بهم چشمم

 .کرده آرتان قد هم منو و میداد نشون هستم

 آرتان خاستگاری از بعد هفته یه.بود شده خوشگل محجبه کامال عروس لباس اون توی هم آسمان

 .باشه هم با همه ما عروسی شد قرار و داد رو بله هم اون و آسمان خاستگاری رفتیم ما

 :میگفت داشت شوق با که اومد پشتم از آرایشگر خانوم صدای

 .آوردن تشریف دومادا ـ

 که افسوس اما بشه نمایان در پشت آرمین بلند قامت داشتم انتظار آرایشگر حرف این گفتن با

 .نبود کار در آرمینی

 که آرتان صورت روی رو لبخندم و رفتم لبخندم قاب پشت همیشه مثل و کشیدم حسرتی پر آه

 .پاشیدم بود شده جذاب خیلی حاال

 و گرفت طرفم به رو بود زیبا بسیار و بود شده تزیین رز های گل با که قشنگی گل دسته آرتان

 :کرد زمزمه گوشم زیر

 .عروسکم شدی العاده فوق ـ

 .دادم قرار آرتان گرم دستای توی رو سردم دستای و زدم لبخندی

 بود قرار و داشتن شهر از خارج بزرگ باغ یه آرتان.بگیریم هم با رو عروسی و عقد امروز بود قرار

 .بگیریم عروسی و بریم اونجا
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 .بیان نداشتن قصد اصال وگرنه اومدن مهمونی این به آرتان اصرار با آرتان مادر و پدر

 داخل رو لباسم ی ادامه تا کرد کمکم و کرد باز برام رو اش شده کاری گل و قرمز فورد در آرتان

 .بذارم ماشین

 .دیگه بود شده شیت.میخندید خود بی هم گاهی و.میزد حرف همش آرتان ماشین توی

 .کردم نگاه میکرد نگام حرص با داشت که جون نیکی به داشتم و بودم نشسته مبل روی

 با داشت و بود گرفته دستش توی رو دستم آرتان کردم نگاه دستم به.شد گرم دستم کردم حس

 .میکرد نگاهم لبخند

 :گفت اون که زدم لبخند روش به

 .برقصیم میای خانومم ـ

 .شدم بلند و کردم قبول سریع رقصیدنم عاشق که من

 .برقصیم تانگو شدیم مجبو ما و شده پخش مالیمی آهنگ

 توش یعنی.نبود آرمین عاشق چشمای مثل چشماش توی.کردم نگاه آرتان سبز چشمای توی من

 .بود داشتن دوست یه فقط.نمیزد موج عشق

 دست توی عمر آخر تا حلقه این شد؟؟؟یعنی من ی آینده این یعنی.کردم نگاه دستم حلقهی به

 منه؟؟

 دوپسی دوپسی و مسخره شعر این مفهوم از هیچی من و میشد پخش داشت همینطور آهنگ

 کا در.نفهمیدم

 

*************** 

 .میگذره آرتان منو ازدواج از ماه یه
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 قلبم توی همیشه آرمین.کنم فراموش رو آرمین که اونقدر نه البته دارم دوستش گفت میشه

 ادبی چه اوه اوه"میکنم پنهان صدف یک توی مروارید یه مثل آرمین به رو عشقم همیشه.میمونه

 "خخخ.میگوزم سخن

 کالس با و شیک اما سطحی آرایش یه.کردم نگاه آینه تو خودم به

 بودم پوشیده ای سرمه ساپورت یه و ای سرمه شال یه با ای سرمه مانتوی یه

 شد بلند آرتان داد که آوردم در رو ایم سرمه عروسکی کفش

 .بدو دیگه شد دیر ارمیال:آرتان

 .اه دیگه اومد ـ

 .تیپه خوش چه بشر این اوووف.بیرون الومدم اتاق از سریع

 همیشه از بیشتر سبزش چشمای.مشکی لی شلوار یه با بود پوشیده جذب مشکی شرت تی یه

 .میکرد جذابش خیلی و میدرخشید

 :گفتم و زدم تیغش 2 صورت به لبخندی

 جیگرم بریم ـ

 :گفت و انداخت کمرم دور رو دستش آرتان

 .شده ناز چه من خانوم حاج ـ

 .شده کش دختر هم ما آقای...بودم ناز ـ

 .بودم کش دختر همیشه من ـ

 .جیگر حلقم تو نفست به اعتماد ـ

 کرد باز واسم رو ماشین در و خندید آرتان

 .کرد حرکت شو سمت به آرتان و شدم سوار
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 میشناسی؟؟؟ رو طرالن:آرتان

 :گفتم و طرفش برگشتم سریع.بود خطر زنگ یه برام طرالن اسم

 مگه؟؟ چطور آره ـ

 دوباره االن و رفته وقت چند یه ولی.میکرده کار خودمون همینشو تو و بوده مانکن قبال میگن ـ

 .برگشته

 وجود با آینده در میکردم احساس اما.نمیدونستم رو دلیلش.افتاد شور دلم آرتان حرف این با

 .میوفته بد اتفاق یه طرالن

 :گفت و برگشت طرفم به بود شده خرابم حال متوجه که آرتان

 .شو نریم خوبه؟؟؟میخوای حالت ـ

 آرمین برابر ده میگن خوشگله خیلی آرتان میگن شنیدم.افتادم مهمونی توی طرالن حرف یاد

 چی؟؟ای بشه طرالن عاشق هم آرتان کنم؟؟اگه کار چی بشه آرتان عاشق طرالن اگه..خوشگله

 طرالن با بره اگه.بوده دختر تا هزار با قبال که پسریه آرتان.ندارم رو دیگه شکس یه طاقت من خدا

 کنم؟؟؟ کار چی

 .نشدم زمان گذر متوجه اصال که بودم شده غرق خیال و فکر توی اونقدر

 :گفت و دستم روی گذاشت رو دستش آرتان

 خوبه؟؟ حالت ـ

 ماشین از. بودیم شو پارکینگ توی.کردم نگاه اطراف به و دادم تکون اره ی نشونه به رو سرم

 .رفتم ساختمان سمت به و شدم پیاده

 با که دادم ادامه راهم به و ندادم نشون العملی عکس هیچ.رسوند بهم رو خودش سریع آرتان

 .شدم بخت بد جدی جدی نه..شدم متوقف جام سر جلوم ی صحنه دیدن

 :گفت لبخند با و اومد سمتم به طرالن
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 .شدی خوشگل خودتی؟؟؟چقدر ارمیال وای ـ

 چشمای و بود کرده زیتونی رو موهاش.بود شده خوشگل خیلی.طرالن به بودم شده مات همینطور

 الغر مرگ حد در هم خودش و کرده برنزه رو پوستش.اومده در خاکستری رنگ به االن آبیش

 .شده تر الغر منم از که حدی در.کرده

 ناتوانی احساس.کردم بدی خیلی احساس.داشت خواصی برق یه چشماش.کردم آرتان به نگاه یه

 :کرد صدام دوباره طرالن

 کجایی؟؟؟ ارمیال ـ

 :کردم نگاه صورتش به نفرت با

 .بای دارم کار دیگه من.اومدی شد خوب خیلی!! خوبی؟؟خوبم عزیزم سالم ـ

 .دویدم اتاقم سمت به باشم طرالن و آرتان از عملی عکس منتظر اینکه بدون

 چیم من خدا اومده؟؟؟ای خوشش طرالن از جدی جدی بود؟؟نکنه چی آرتان چشم برق معنی

 !!ترم خوشگل طرالن از که طرالنه؟؟من از کمتر

 اشک به کردم شروع و انداختم کاناپه روی رو خودم و کردم بار و درش سریع.رسیدم اتاقم به

 .نزد بهم هم زنگی حتی آرتان اما هستم اتاقم توی که شد می ساعت نیم حدود.ریختند

 آرایشم میز روی که مرطوبی دستمال یه با.بود شده پخش صورتم توی ریملم.رفتم آینه سمت به

 برداری؟؟؟ عکس برای برم چطور من اه.بود شده قرمز چشمام.کردم پاک رو ریملم بود

 .میز روی تلفن سمت رفتم و داشتم ور مبل روی از رو کیفم

 . گرفتم رو شو سرایدار ی شماره

 بله؟؟:سرایدار

 !!بگیرین برام لطفا آژانس یه ام تهرانی.جلیلی آقای سالم ـ

 .میگیرم االن خانوم چشم ـ
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 ساختمان خروجی سمت به میرفتم داشتم که همونطور.رفتم در سمت به و کردم قطع رو تلفن

 دیدم رو شروین

 :گفت و سمتم اومد شروین

 ندیدی؟؟ رو طرالن ارمیال سالم ـ

 :گفت خودش دوباره بعد کرد نگاهم کم یه

 کردی؟؟؟ گریه ـ

 :گفتم و دادم قورت رو مینداخت چنگ گلوم به داشت که بغضم

 حالم عکس واسه بیام تونم نمی امروز من شریون..نمیدونم... چشمم توی رفت چیزی یه نه ـ

 .بای نیست خوب

 .بیرون اومدم ساختمان از سریع بگه چیزی شروین تا نشدم منتظر

 .نبودش آرتان ماشین.انداختم نگهی یه پارکینگ به

 شدن؟؟؟ غیب باهم دو هر طرالن هم و آرتان هم داره؟؟؟وقتی معنی چه این

 .بیاد آژانس تا شدم منتظر و کشیدم اهی

************** 

 ی جمله همون دوباره و گرفتم رو آرتان ی شماره دوباره.بود شب نیم و 99 کردم نگاه ساعت به

 "...باشد می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه" مزخرف

 اون داری؟؟؟اینه دوستم که...آرتان بهت لعنت.زمین روی کردم شوتش و کردم قطع رو تلفن

 داشتنت؟؟؟ دوست

 .زهر مونست می طعمش که کردم نگاه پیتزایی تکه به دوباره

 :زدم جیغ و پیتزا ظرف زبر زدم دست با

 .متنفرم....آرتان متنفرم ازت ـ
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 خیانت بهم آرتان هم حاال و بهشه شوهرش خیانت زن یه برای چیز بدترین.ترکید دوباره بغضم

 اتاقم توی رفتم و کردم بلند زمین روی از رو بختم بد موبایل ی الشه و شدم بلند مبل روی از.کرد

 بیدار شب 9 ساعت برد؟؟؟تا می خوابم مگه اما بخوابم تا کشیدم دراز نفرمون دو تخت روی و

 ...نشد که نشد آرتان از خبری اما موندم

********** 

 رو از سریع.شد دیر دانشگاهم نه وااای.کردم نگاه ساعت به.شدم بیدار خواب از اتاق در صدای با

 بهم ازش حالم.میکنه نگاه منو داره و ایستاده در چوب چار توی آرتان دیدم که شدم بلند تخت

 سمت رفتم حرفی هیچ بدون.میکرد نگاهم داشت مهربون ظاهر به لبخند اون با.میخورد

 رو راهم آرتان که اتاق از بیرون برم خواستم و پوشیدم رو لباسام.بیرون اومدم سریع و دستشویی

 .کرد سد

 :گفت کنایهذ با آرتان

 .بخیر صبح سالم ـ

 :گفتم اش کنایه به توجه بدون

  کنار برو ـ

 .بخیر هم شما صبح ـ

 :گفتم و چشمام توی ریختم آرتان به نسبت رو تنفرم تمام

 !!کنار برو گفتم ـ

 توی من شوهر آرتان دستای دیشب اینکه تصور با.شد مورمور تنم تمام.گرفت رو دستم آرتان

 :گفتم داد با و کشیدم بیرون دستش از سریع رو دستم.شدم متنفر ازش بوده طرالن دستای

 .کنار برو ـ

 :گفت ریلکس خیلی آرتان

 .چیه رفتارا این معنی ـ
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 :گفتم و زدم پوزخند یه

 .نزن راه اون به رو خودت ـ

 کردم؟؟ بدی کار من ناراحتی؟؟؟مگه چی از ـ

 .کردم بدی منکار میگه میکنه نگاه چشمام تو.پروه چه بشر این

 .باال میاد داره ام معده محتویات تمام کردم احساس که بدم شکنی ذنذون جواب خواستم

 .آوردم بال و رفتم دستشویی سمت به سریع

 :گفت شادی صدای با و زد در به ای تقه آرتان

 خوبی؟؟؟ ـ

 آب کمی و کردم باز رو آب شیر.ویبره رو بود رفته بدنم تموم.حاله خوش این میمیرم دارم من

 .بشه بهتر کمی حالم تا صورتم تو پاشیدم

 .شد ظاهر جلوم شاد ای چهره با آرتان که کردم باز رو در

 .بدیم آزمایش بریم پاشو:آرتان

 آرتان؟؟ خوبه چی؟؟حالت آزمایش ـ

 .دیگه بارداری تست ـ

 نکرده خدایی اگه میذارم من کردی فکر هه.بشه بابا قراره زده صابون رو دلش شاده چرا بگو پس

 بیاد؟؟ دنیا بچه این بودم دار بچه

 .شدم مسموم خوردم حاظری غذای دیشب آرتان ـ

 .میشم بابا دارم میدونم من نخیر ـ

 ..مسـ میگم دارم من آرتان ـ
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 عق کلی از بعد.آوردم باال بود ام معده توی چی هر و دستشویی توی پریدم.شد بد حالم دوباره

 .بیرون اومدم دستشویی از زدن

 :گفت و گرفت رو دستم سریع آرتان

 بگیره آزمایش برامون میگم دارم دوست یه....آزمایشگاه توی ـ

 ....تو بعد مسمومم که میگم من آرتان ـ

 :حرفم تو پرید آرتان

 من مرگ..دیگه بشیم مطمئن بذار ـ

 منم میکنه نگاهم مظلوم دار هی داره گناه بچه دیدم نداره ارزش واسم تو بگمجون خواستم

 .بیام کوتاه شدم مجبور

 ام کله بود زده حرف آرتان راه توی اینقدر.شدم پیاده من و کرد باز برام رو ماشین در سریع آرتان

 .بود شده تلید

 فردا و میگیرن ازم داشت که پارتی طریق از رو آزمایش سریع تو بریم که االن آرتان تلفنای طبق

 میدن رو آزمایش جواب

****************** 

 تهران ی آلوده هوای و شلوغ شهر به پنجره از و میخوردم رو ام قهوه شیر داشتم که طور همون

 هم دار بچه اگه کنم؟؟؟اصال کار چی بودم دار بچه واقعا اگه که کردم فکر این به میکردم نگاه

 مردی با میتونم من یعنی.داره رابطه طرالن با آرتان کنم؟؟مطمئنم کار چی میخوام بازم نبودم

 داره؟؟؟ هم معشوقه زنش کنار در که بمونم

 که من..تهوع حالت همون دوباره و.خوردم ازش کمی و گذاشتم فنجون روی رو لبم کمی در سر با

 مسموم بود خری هر بود داده سفارش شب پری که پیتزایی اون با.شدم مسموم میدونم

 .میکنه مسموم منو و کثیفه که بود معلوم طعمش از اصال.میشد



 
 

441 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 شیر از دوباره و کشیدم گوشم پشت رو بود ریخته صورتم روی حاال که طالیم دار حالت موهای

 رد هم کنار از سرعت با ها ماشین"شتابان؟؟؟ چنین کجا به".کردم نگاه ها ماشین به.خوردم قهوه

 .بود شلوغ خیابون هم باز حال این با ولی.میشدن

 زنگ موبایلم نشستم که همین.کشیدم دراز کاناپه روی و رفتم کنار پنجره کنار از و کشیدم آهی

 داشتم ورش جلوم میز روی از.خورد

 .بود آرتان

 گرفتی؟؟؟ رو آزمایش جواب شد چی ـ

 :گفت ای گرفته صدایی با آرتان

 .آره ـ

 خوب؟؟ ـ

 جواب چون بدم زیمان زنان دکتر نشون ببرم گفت دوستم گرفتم رو آزمایش جواب االن ارمیال ـ

 ...گفت...گفت دکتر اونجا رفتم وقتی بود غریب عجیب کمی آزمایش

 :گفتم آشکار استرس با

 گفت؟؟ چی ـ

 .بشی دار بچه تونی نمی..داری مشکل تو ـ

 .روم ریخت سرد آب یه انگار ـ

 به تونه می اون.آرتان برای بهانه یه هم این نه.میرخت گونم روی اشک.افتاد دستم از موبایلم

 .نه واای.بزنه پس منو راحتی

 به.نکنه خیانت بهم آرتان حداقل که میکردم خواهش خدا از میریختم اشک داشتم که طور همون

 اون رفتم سریع آور خواب قرص خوردن خاطر به رسیدم تخت به که همین و رفتم اتاقم سمت

 .دنیا
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*************** 

 ".بگیرید تماس بعدا لطفا باشد می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه"

 آرتان هنوز ولی بود شب 90 ساعت.کردم نگاه ساعت به دوباره و انداختم مبل روی رو موبایلم

 .بزنم زنگ بهش تونستم نه دیدمش نه دیگه ام نازا که داد خبر بهم که دیروز از.خونه بود نیومده

 رو دستم.بودن کرده پیدا رو خودشون راه خوب دیگه اشکام.شد سرازیر صورتم روی دوباره اشک

 رو آپارتمان در یکی انگار کشیدم دراز که همین.کشیدم دراز کاناپه روی و گذاشتم ام شقیقه روی

 .دیدم رو آرتان گودزیالیی قامت و کردم بلند رو سرم.کرد باز

 :گفت و نزدیکم اومد

 نخوابیدی؟؟ چرا ـ

 ....نمیـ خوابم ـ

 .دره پشت طرالن شدم متوجه که بود نشده تموم حرف هنوز

 :گفتم فریاد با و خورد گره هم توی اخمام خود به خود

 میکنه؟؟؟ کار چی اینجا این ـ

 .باشه داشته ربطی تو به نکنم فکر ـ

 دارم قبول.بود گناهی چه تاوان دیگه این خدایی.شد خورد غرورم.شکست قلبم حرفش این با

 آور عذاب اینقدر گناهام اون تاوان نکنم فکر اما میذاشتم کار سر پسر خیلی نوجوانی دوران توی

 آشکار خیانت یک اونم.کرد خیانت بهم شوهرم هم دادم دست از رو عشقم هم من.باشه سخت و

 .اینجا اومده که چه تو به میگه و خونه وی آورده رو دختره

 :زدم داد

 .بکشی فساد و گند به رو اینجا نداری حق ام خونه این توی من وقتی ـ
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 چی میخوام رو ناقص زن یه من.میاد دادگاه ی احضاریه فردا پس فردا نباش این نگران تو ـ

 زده پشتم حدیث حرف کلی.شدم محروم ارث از.ایستادم ام خانواده روی توی تو بخاطر کار؟؟؟من

 بچه من برای.نکردی فراموش من بخاطر هم رو آرمین حتی.نکردی من بخاطر کاری هیچ تو اما شد

 .فِرِته و قِر زیاده خیلی که چیزیت تنها تو.نیاوردی دنیا به

 :گفتم میزد موج توش بغض که صدایی با بود کرده له رو غرورم جور بد

 .کردی اصرار تو غلطه ما ازدواج گفتم بهت که من ـ

 کردی؟؟؟ قبول چرا تو کردم خریت یه من ـ

 .کردم خریت تو مثل منم ـ

 .خریتته تقاص اینم پس ـ

 ای هرزه و فاسد ؛آدم گفت بهم شناخت خوب رو تو بدی؟؟؟آرمین تقاص خوای نمی تو چی تو ـ

 تو طرالن تو.نفهمیدم خر من ولی بود فهمیده رو چیز همه اون اعتمادی قابل غیر گفت بهم.هستی

 کردی؟؟ رو کار این چرا تو بودی دوستم که

 .میشیم حساب بی دو هر اینطوری میگیرم ازت رو آرتان منم گرفتی ازم رو آرتان تو:طرالن

 .نداشت ای عالقه تو به آرمین ولی ـ

 .نداره ای عالقه بهت هم آرتان ـ

 کشیده گند به.شنیدم رو ام پناهی بی صدای.کردم حس رو غرورم شکستن صدای حرفش این با

 .دیدم رو سرنوشتم شدن

 .خواب اتاق توی رفتن طرالن با اعتنا بی وآرتان خورد سر ام گونه روی از اشکام

 به حتی.دادم فحش عالم و آدم به لحظه یه.اومد بدم زمین ی کره روی آدمای ی همه از لحظه یه

 بشه؟؟ له غرورم باید حد این بختم؟؟تا بد اینقدر چرا من خدایا.دادم فحش هم خودم

 کل کل یاد.بود زنده آرمین که موقعی یاد.افتادم گذشته یاد به و کشیدم دراز کاناپه روی بغض با

 .هامون دعوا یاد.هامون
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 رو آرتان وقت هیچ کاش.نمیرفت پیشم از کاش.بود زنده آرمین کاش. کشیدم دلم ته از آهی

 .اومدم نمی دنیا به اصال کاش.نمیدیدم رو آرمین اصال کاش.نمیدیدم

 .خودم های اشک و بود آرتان و طرالن ی عاشقانه های زمزمه من شب اون الالیی

******************** 

 میکردم سیر خاطراتم توی همیشه مثل و میکردم درست شام خودم برای داشتم که طور همون

 میگذره روز 2 بودن هم با طرالن و آرتان که کذایی شبی ازاون.میزنن زنگ دارن که شدم متوجه

 اف از.باشه آرتان نمیتونه اف اف پشت شخص این پس.ندیدم رو آرتان حاال تا موقع اون از من و

 برداشتم افرو اف و کردم نگاه آشنا نا مرد به اف

 بله؟؟ ـ

 تهرانی؟؟ خانوم منزل سالم ـ

 شما؟؟؟ بله ـ

 .آوردم براتون رو پستی ـ

 :گفتم و کردم تعجب کمی

 .باال بیارینش کنین لطف ـ

 .چشم ـ

 سمت رفتم و آوردم براش جایزه تومن هزار 5 کیفم توی از رفتم و گذاشتم سرم روی رو شالم

 تومن هزار 5 بهش دید وقتی بخت بد داد بهم رو پست و باال اومد مرد اون دقیقه 1ـ2 از بعد.در

 .بیوفته پست بود نزدیک دادم جایزه

 خالی روم یخ آب کردم حس پاکت باالی دادگستری آرم دیدن با که کنم باز خواستم رو پاکت

 .کردن

 نا ی آینده و خودم برای زدم زار دل ته از و گذاشتم پام روی رو سرم و نشستم زمین روی

 بیاد؟؟؟ سرم به آینده در قراره چی.کوفتی سرنوشت این برای.معلومم
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**************** 

 :زدم داد خودم سر و کردم ام گرفته ی چهره به نگاه یه.باشم قوی باید.باشم ضعیف نباید

 .داغونی میفهمه ببینتت کی هر ات قیافه این با ـ

 شدم جدا ازش اینکه از کنه فکر باید آرتان.بردم ام خورده خاک آرایش لوازم سمت به رو دستم

 .بشه خرد این از بیشتر غرورم بذارم نباید.حالم خوش

 و قرمز چروک سال مشکی ساپورت یه با پوشیدم قرمز مانتوی یه کردم آرایش مرگ حد در

 خفه ریمل با رو خودم مایع قرمز لب رژ یه کردم نگاه آرایشم به.انداختم سرم روی رو ام مشکی

 همیشه از بیشتر جذابیتش و بگیره بیشتری نمای چشمام بود شده باعث چشمم خط بودم کرده

 .ندن گیر دادگاه تو بهم کنه خدا.بودم زده اکلیل چشمام پشت.باشه

 نبود حیف کردم فکر خودم با و داشتم ور رو داد هدیه بهم عروسی روز آرتان که جنسیسی سویچ

 کردم؟؟؟ قبول رو آرتان ی هدیه و فروختم رو بودم خریده خودم که ای سانتافه

 به و زدم رو همکف ی دکمه.شدم داخل و کردم باز رو آسانسور در و شدم خیال و فکر بیخیال

 ی چهره نتونستم آرایشم همه این با حتی!ناراحته چهرام چقدر ببین آخ آخ.کردم نگاه خودم

 .زنگولید موبایلم شدم یاده9 که استادهمین آسانسور.کنم پنهون رو ناراحتم

 بهش فردا.بشه ناراحت نداشتم دوست بودم نگفته بهش خودم مورد در هیچی هنوز.بود آریانا

 .میگم

 ...بــ سالم ـ

 بد گوشی بود نزدیک و دادم دست از رو کنترلم که بود ترسناک و بلند اونقدر آریانا داد صدای

 بشه زمین پخش بختم

 چیه؟؟؟ آرتان و تو طالق جریان ارمیال:آریانا

 من من با منم و آورد خودم به منو آریانا داد صدای.فهمید کجا از این هنگ تو رفت مخم دقیقه یه

 :پرسیدم
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 میدونی؟؟ کجا از تو..تو ـ

 چیه؟؟ جریان بگو نیست مهم این ـ

 .دادگاه برم باید ندارم وقت االن ـ

 :گفت غیض با بود شده رگه دو صداش که آریانا

 .بترکونم رو پسره این میخوام بده آدرس ـ

 .شو بیخیال داری دوست کی هر جون آریانا واای ـ

 .بده رو جوابم ارمیال ـ

 دلیل همین به.کنم حال تا پایین بیاره رو آرتان فک و بیاد آریانا داشتم دوست اما چرا نمیدونم

 .شدم ماشین سوار و دادم بهش رو آدرس

 :میزد داد داشت که اومد زن یه صدای.میترکید داشت سرم.گذاشتم سرم روی رو دستم

 .میگیرم ازت رو ام بچه.میگیرم طالق ازت ـ

 ادامه راهش به زن به اعتنا بی و داد تکون بابا برو معنی به رو دستش میومد معتاد بنظر که مرد

 خواص پرستیژ اون با و کرد گل ام دوستانه انسان حس.کرد گریه و نشست زمین روی زن.داد

 گرفتم رو دستش و رفتم زن اون سمت به خودم

 خوبین؟؟ خانوم ـ

 :گفت عجز با و کرد نگاه بهم جوان زن

 پول بتونم تا خودفروشی برم تا گرفته ازم رو ام بچه.فروشی خود برم کنه مجبور میخواست منو ـ

 ....هم حاال.کنم جور رو موادش

 از رو غیرتش معتاد آدم میگن که راسته.بزنه رو حرفش ی ادامه نتونه جوان زن شد باعث گریه

 .میده دست

 گفتین؟؟؟ رو چیز همه قاضی به ـ
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 .میترسم راستش...نه ـ

 میخورد خنک آب داشت زندان تو االن هم شوهرتون و.بودین جدا هم از االن میگفتین اگه خب ـ

 :گفت بعد انداخت بهم نگاهی یه زن

 مطمئنین؟؟ شما ـ

 .مطمئنم بله بگیرن طالق سریع اینکه از اما نه رو میخوره خنک آب اینکه ـ

 .رفت تشکر کلی از بعد و شد بلند جاش از سریع زن

 :گفتم لب زیر.بود دیوونه چقدر اوووف

 .بده شفاش خدا ـ

 .اومد سرم پشت از صدایی موقع همون

 .شدی هود رابیدن ـ

 شدم رو روبه آریانا اخموی ی چهره با و برگشتم

 :گفتم و زدم مصلحتی لبخند

 .سالم اول ـ

 مردم دهن از رو حرفا این باید من آشغاله اینقدر پسره این نگفتی بهم چرا.سالم کووفت ـ

 بشنوم؟؟

 نیست وقتش االن.نکن شروع آریانا واای ـ

 ...وقــ االن چرا ـ

 :میگفت تمام پرویی با که اومد آرتان صدای

 ...آریانــ به ـبه

 گفت ناسزا بهش هم کلی و لگد و مشت زیر گرفتش و طرفش برگشت سریع آریانا
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 .گرفتنشون و اومدن سربازا که رفت لگد مشت زیر حدی در

 :میگه و میکنه نگاه چشمام تو پرو پرو هم آرتان

 یه روی ما دوی هر نگاه که کنه حمله بهش خواست هستینآریانا راضی خود از و پررو خانوادگی ـ

 .شد خشک نفر

 :گفت و کرد نگاه چشمام توی روی پر با طرالن

 .نیام داشتی انتظار نکنه چیه ـ

 :گفتم آرتان به رو و دادم تکون رو سرم.پررو حد چه در آدم

 .دارم کار من بریم زودتر لطفا رادمنش آقای ـ

 ...مهریه راستی:آرتان

 .نمیخوامش.جیگرت تو سرطان بشه مهریه.آزاد جونم حالل ام مهریه ـ

 تونیم می فردا آرتان منو و کرد صادر رو طالق حکم قاضی راحت خلی و دادگاه رفتیم هم با همه

 .بشیم جدا هم از

 اگه چون شد عوض تصمیمم اما شو نرم دیگه میخواستم اول.شدیم جدا هم از آرتان منو دیروز

 که حسی یعنی عشق.بود ساده داشتن دوست یه اون نیستم؟؟؟نه مگه.ام عاشقش میکنه فکر نرم

 .اس زنده هنوز اینکه احساس و دارم آرمین به هنوز

 .اومدم خودم به فلش نور با

 :گفت خشم و کرد نگاهم غضب میر مثل و ایستاد جلو اومد بردار عکس میترا

 شدی؟؟؟؟؟ عاشق...چته بابا!!کردی خراب که عکسه هفتمین این بخدا ـ

 :گفتم و کشیدم آهی

 .خونه میرم من.نیست برداری عکس حس امروز بگو شروین به جونم میترا ـ
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 دیدم که میزدم قدم داشتم.اتاقم سمت رفتم منم و داد تکون باشه معنی به رو سرش میترا

 حرف مورد چه در دارن ببینم تا سمتشون رفتم فضول که منم.میزنه حرف سپیده با داره آسمان

 .میزنن

 .میکنید پچ پچ دارین چیه ـ

 :گفت و شد هول آسمان

 .هیچی هیـ ـ

 عمه دارم نکنه شدی؟؟اه قرمز چرا اه شده؟؟ چی ببینم بگوووووو نشده هیچی ات عمه جون آره ـ

 میدونی که خودت ها باشه داشته غیرت اش عمه رو بگو ات بچه این به شدم عمه واای ای..میشم

 اینطوری...خاله بگه من به بگو بهش اصال.اس عمه همین بدی کسی به میتونی که فحشی بدترین

 .بهتره

 :گفت و کرد نگام پکر آسمان

 .ارمیال کن بس ـ

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 افتاده؟؟؟ اتفاقی ـ

 .عزیزم نشده چیزی:سپیده

 شده؟؟ چی بگو....ات عمه جون اره ـ

 .میشی دپرس بگیم اگه بابا:آسمان

 :گفتم دلم توی

 این از.نشه دار خبر درونم از کسی تا کردم انتخاب که قابه یه فقط لبخند این.نیستم االن که نه ـ

 .نمیزنم دم و میکشم روز هر که دردی

 :گفتم و زدم لبخند
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 دپرسی؟؟ منو بابا نترس ـ

 .باهمه عروسی هم و عقد هم.عروسیشونه فردا پس..میکنن ازدواج دارن آرتان و طرالن:آسمان

 دیگه زن یه با فردا پس فرار سابقت شوهر بدونی بدیه حس چه.شد له دوباره غرورم گفت میشه

 اون واسه االن نشده اتاق هم من بجز کس هیچ با سابقم شوهر حاال تا نکه هه..بشه اتاق هم

 .کرده بدبخت رو دختر چندتا آرتان میدونه خدا.ناراحتم

 :گفتم ساختگی کامال حالت یه با و نشن خرابم حال ی متوجه که زدم لبخندی

 پیچوندینن؟؟ اینقدر منو همین واسه ـ

 نیستی؟؟؟ ناراحت االن یعنی ـ

 نه ـ

 .ام عمه جون آره

 .شکر رو خدا خوب:آسمان

 :گفتم و زدم لبخند

 .بای دیگه برم من..دیدم رو شما که اتاقم برم میخواستم ام خسته خیلی امروز من ـ

 و کرد باز بزور رو در طذالن که بودم نبسته رو در هنوز اتاق تو رفتم و کردم خداحافظی ها بچه با

 .تو اومد

 :گفتم و کردم نگاش اخم با

 اومدی پایین انداختی رو سرت گاو مثل که نیست تویله یعنی خودت ی خونه اینجا بچه ببین ـ

 .تو

 .نمکی بی همونطور هنوز هههه ـ

 .هستی هرجایی و جلف دختر همون هنوز هم تو هرهرهر ـ
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 محکم پام با.طرفه کسی بد با نمیدونست اما بزنه منو خواست مثال و گرفت رو لباسم ی یقه طرالن

 کنم کمک بهش تا جلو بردم رو دستم.زمین رو افتاد و داد دست از رو تعادلش پاش پشت زدم

 و کرد ول رو دستش راه وسط منم گرفت رو دستم اومد و کرد باور خر اونم.کنم کمک مثال البته

 :گفت و شد لند:غریدم هام دندون بین از و زدم چنگ موهاش به سریع.زمین خورد محکم

 گور از همش میکشم چی هر چون.بیاری باال خون تا بزنمت اونقدر دارم دوست خیلی میدونی ـ

 چی بگو حاال.کافیته خوردی کتک که اندازه همین تا داری گناه عروسیته خب اما.میشه بلند تو

 .داشتی کار

 :گفت و شد بلند زمین روی از اوه و اه کلی با طرالن

 .بیای میشیم حال خوش آوردم واست رو عروسیمون کارت ـ

 :گفتم ریلکس خیلی بگه رو چیزی اینطوری بخواد داشتم انتظار چون

 ساب میخوام باالخره.میرسم خدمت حتما تونستم اگه اما نیستم کار بی و دارم کار خیلی که من ـ

 یه باید.میگیره زن بس از میزنه رکورد مطمئنم چون باشم داشته رو آرتان ی آینده همسرهای

 .بگیریم ازش هم امضا

 دیگه بسه:طرالن

 برخورد؟؟؟ بهت نازی اوی ـ

 .شو خفه ـ

 .هوا رفت منم ی قهقه صدای و بیرو رفت و گفت اینو

 نیست معلوم که سرنوشتم به.بود شده رنگ بی برام که خودم زندگی به.بود خودم به من ی قهقه

 .داشتم دوستش زمانی یه که کسی عروسی به انتظارمه در که خاموشی ای آینده به میشه چی

 :میگفت طاهره همیشه که افتادم ای جمله یاد

 است تر انگیز غم گریه از من ی خنده ـ

 . میخندم آن به است گذشته گریه از من کار
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 کردم نگاه عروسی کارت به

 .راد طرالن رادمنش آرتان

 .کردیم ازدواج هم با آرتان منو که بود باغی همون کردم نگاه آدرس به

 که ای 22 اکس وه ام بی سوار رفتم و ورداشت رو کیفم و زمین روی کردم شوت رو عروسی کارت

 فریاد اونقدر.بشم آروم تا کردم داد جیغ اونقدر تهران بام رفتم و شدم ماشین سوار.ام خریده تازه

 میرسید باید که کسی اون گوش به چرا نمیدونم اما.افتاد گریه به هم آسمان که بود سوزناک هام

 شب سوال اون جواب میتونم حاال بود خالی آرتان ی حلقه جای کردم نگاه دستم به!!!نرسید

 میگشت انقضاش تاریخ ماه یک اون از بعد بود استفاده برای ماه 9 فقط حلقه اون"بدم رو عروسیم

 .نیست استفاده قابل دیگه و

 :زد بهم آخرا اون که افتادم آرتان حرف یاد

 فروکش زود خیلی تند آتیش همیشه اما بود تیز و تند خیلی توآتیشش به من عشق ـ

 . بود مدت کوتاه داشتنم دوست اما داشتم دوستت خیلی تو به من عشق مثل دقیقا.میشه

 برای بود تاریک هوا بستم رو چشمام.میداد قلقلک رو صورتم و میلغزید صورتم روی بارون

 :زدم داد گریه با و گرفتم آسمون روبه رو سرم زدم بلند فریاد یه بار آخرین

 گناه من ؟؟؟درسته گناه کدوم تاوان شد؟؟؟این اینطوری زندگیم سرنوشتیه؟؟چرا چه این خدایا ـ

 از اون.شدم خسته خدایا.بشم آزمایش نمیخوام من خدایا.نبود گرون اینقدر تاوانش اما کردم زیاد

 زیر که پدرم از اون.میدن شک بهش هرشب دیوانگی شدت و گوره لب پاش یه که مامانم

 رو غرورم و کرد خیانت بهم.داشتم دوستش که کسی از اونم.خاکه زیر اونم که عشقم از اون.خاکه

 بخشه لذت برات من کردن نه؟؟اذیت میخندی بهم باال اون داری میبینی؟؟االن منو خدایا.کرد له

 امیدی چه به من خدایا.شد نابود زندگیم.میگره ام خنده داره هم خودم چون بخند نه؟؟؟آره؟؟پس

 خودم نمیذاری کردی؟؟چرا حرام رو خودکشی چرا آینده؟؟خدایا در مرگ امید کنم؟؟؟به زندگی

 عشقم؟؟؟چرا پیش برم نمیذاری نمیکنی؟؟؟؟چرا خالصم کنم؟؟چرا راحت رو

 .شدم خسته ؟؟؟ها؟؟چرا؟؟؟خدایا

 شد گم بارون قطرات توی چشمام اشک بارون اون توی و گرفت شدت بارون
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 یگانه محسن بخند آهنگ یاد راه توی و زدن قدم به کردم شروع و شدم بلند خیس زمین روی از

 :خوندم تنگم دل برای رو آهنگ اون و افتادم

 خیابون تو بارون زیر امشب بازم کردم هوس ـ

 همیشه معمول طبق بریزم اشک یادت به

 من مثل عاشق یا صورت رو میاد بارون وقتی آخه

 نمیشه معلوم دیگه بارون و اشک فرق حتی

 بهاره ابرای مثل من چشای امشب

 تداعی ذهنم تو عروسی کارت تصویر دوباره.میشدن جاری صورتم روی کنترلی هیچ بدون اشکم

 :خوندم رو آهنگ ی ادامه عجز با و شد

  من حال به نخند ـ

 داری گریه حالم که

 بذاره؟؟ تاثیری تو رو تونه نمی ام گریه چرا

 داره خنده حالم که بخند بخند آره

 داره خنده حالم که بخند بخند آره

 داره خنده حالم که بخند بخند

 و خوابیدم کاناپه روی من.میخندید اون و میکردم نگاه آرتان به گریه با من که افتادم موقعی یاد

 :دادم ادامه دوباره.بودن کردن حال مشغول تخت روی عشقش با اون

 خیابانا تو کشونده رو من طرفه یک عشق این ـ

 باشه ورم و دور کسی خلوت این توی خوام نمی

 میرن هم روی پلکام نه
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 گریه از میکشم دست نه

 بارون بیاد بند میخوام نه

 باشه سرم رو چتری نه

 بشم مریض تا کنه خیسم خیس بارون که میشدم رد جای از قصد از و میزدم قدم تهران بام توی

 :دادم ادامه.کنم پیدا نجات کوفتی زندگی این از و بمیرم بلکه بشم نابود تا

 بهاره ابرای مثل من چشای امشب ـ

 داره گریه حالم که من حال به نخند

 بذاره تاثیری تو رو تونه نمی ام گریه چرا

 داره خنده حالم که بخند بخند آره

 داره خنده حالم که بخند بخند آره

 داره خنده حالم که بخند بخند

 و ان حال خوش همه.میکنم نگاه باغ توی طرالن و آرتان رفتن به دارم و دادم تیکه ماشین به

 گریه صدا بی و آهسته من نداره من ی گریه به کار کسی و میخندن همه نمیکنن من به ای توجه

 میزنن خنجر من قلبم روی و میخندن بلند صدای با آنها میکنم

 میرن هم روی پلکام ـنه

 گریه از میکشم دست نه

 بارون بیاد بند میخوام نه

 باشه سرم رو چتری نه

 بهاره ابرای مثل من چشای امشب

 داره گریه حالم که من حال به نخند



 
 

455 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 طرالن سر روی بود گرفته رو چترش و میخندید آرتان و میکرد گریه آهسته من و میبارید بارون

 گاهم تکیه تنها چی؟؟ من ولی نشه اشکار شیطانیش و زشت ی قیافه اون و نشه پاک آرایشش تا

 نگاه داشتم دوستش زمانی یه که سابقم همسر به دارم و کردم تکیه بهش که ماشینه همین

 :دادم ادامه.میکردم

 بذاره تاثیری تو رو تونه نمی ام گریه چرا ـ

 داره خنده حالم که بخند بخند آره

 داره خنده حالم که بخند بخند آره

 داره خنده حال که بخند بخند

 به.شد جاری اشکام دوباره.بود دشوار برام واقعا فضا اون تحمل شدم ماشین سوار سرعت با

 .راهمه تنها این چیز همه کردن فراموش برای اما نه یا درسته تصمیمم نمیدونم.کردم نگاه چمدونم

 و الی.میزد حرف ها بچه ی همه با داشت که دیدم رو آریانا.شدم داخل و.ایستادم فرودگاه جلوی

 میخوان که دارن راه توی دختر یه االن صدف و علیرضا شدن بختی خوش زوج هم کنار آیهان

 ان بخت خوش هم خلی و دارن خوبی خیلی زندگی که آسمان و آریانا و ساینا بذارن رو اسمش

 .من هواست رو زندگیش االن که کسی تنها

 چهره با و برگشتم چسبیده محکم رو کمرم یکی کردم حس که میکردم خداحافظی همه با داشتم

 توی دو هر و کردم بغلش محکم شد جمع خودم چشمای تو اشک.شدم رو به رو مهال گریان ی

 کردیم گریه هم بغل

 لب زیر و شدم جدا ها بچه از تورنتو مقصد به 098 شماره پرواز:میگفت که اومد خانومی صدای

 :گفتم

 ....ناتالی سالم ارمیال خداحافظ ـ

 هم عمو از برم باید.میکردم نگاه کانادا زیبای های خیابون به داشتم و بودم نشسته تاکسی توی

 میخوام فهمید وقتی میکنه زندگی اتاوا توی من عموی.گرفته برام که ای خونه ی واسه کنم تشکر

 البته و گرفت برام تورنتو گرون های خیابون از یکی که بلور خیابان توی خونه یه برام تورنتو بیام
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 برم میتونم بگیرم رو ام مدرک و بگذرونم که رو آخر ترم این گفت و گرفته برام هم مطب یه

 کارم نمیدونم.تورنتو اومدم ام گرفته بورسیه تهران از ام پزشکی روان آخر ترم االن من.توش

 که کردم نگاه جوان ی راننده به.بود کارم تنها این گذشته ازخاطرات رهایی برای اما نه یا درسته

 .رو شالم نه و آوردم در رو مانتوم نه هنوز من داشت حق بدبخت.میکرد ناه منو آینه توی داشت

 رو پولش و شدم پیاده ماشین از.ایستاد بود خریده برام عمو که ای خونه جلوی جوان ی راننده

 عمو خندان ی چهره و شد باز در بزنم رو زنگ خواستم که همین.خونه در سمت رفتم و دادم بهش

 :گفتم و کردم نگاه عمو به لبخند با.شد نمایان

 .مهربانم عموی بر سالم ـ

 .جونم ناتالیا بر سالم ـ

 :گفتم و زدم لبخند

 گرفتی؟؟؟ رو جدیدم نامه شناس ـ

 .استایل ناتالیا آره ـ

 .شدیم خونه وارد عمو با و زدم لبخند

 باید و دارن بلیط که گفتن ساعت 0 از بعد و. بوسیدم و کرد بغل مادرانه منو و جلو اومد عمو زن

 .خودشون شهر برن

 همونطور.کشیدم دراز بود اتاقا از یکی توی که ای دونفره تخت روی رفتم اونا با خداحافظی از بعد

 .بیرون زدم بدید ندید منم.میاد بارون داره شدم متوجه میکردم نگاه سقف به داشتم که

 وقتا بعضی میگه عمو.ماست زمستون مثل هواش اما تابستونه اینکه با.سرده خیلی هواش کانادا

 .میاد تابستون توی همیشه هم بارن و.میاد برف هم بهار توی

 لی شلوار به پوشیدم رو سفیدم استار آل اسپورت کفش و باال کشیدم رو سیدم شرتم سوی زیپ

 رو طالییم موهای و تکوندم رو شلوارم.شد خاکی دوباره اووف کردم نگاه ام تفنگی لوله مشکی

 اینکه با.بزنم قدم تا بیرون رفتم آرایشی هیچ وبدون باال انداختم هم فایو آدامس و دورم ریختم
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 نوید پیش شو برم میخواستم و ببینم رو جا همه تا داشتم هیجان هم باز اما میومدم کانادا یاد

 .افتاده برام اتفاقای چه بگم ندارم دوست اما.حاله چه در ببینم

 فرق دیگری با ملیتش بود معلوم میشد رد که آدمی هر.زدن قدم کردم شروع آروم آروم

 تصمیم دلیل همین به بود دور خیلی راهش اما نیاگارا آبشار آبشار سمت برم داشتم دوست.داره

 بزنم قدم فقط امروز آبشار برم فردا گرفتم

 .میلغزید صورتم روی همینطور بارون

 باشه بارون توش که بگردم آهنگ یه دنبال کردم سعی و گوشم توی گذاشتم رو هدفنم

 درست.گذشته زمان توی کرد شوت من بعد که کردم پیدا آهنگیی باالخره گشتن کلی از بعد

 پا دست گذشته توی و میرفتم راه و میکردم زمزمه آهنگ با.میکردم فرار ازش داشتم که زمانی

 :میزدم

 نگیری ما از سراغی ـ

 حالیم چه که نپرسی

 ام جدایی این باعث میدونم نداره عیبی

 رفتنم که شاید رفتم

 بکنه کمتر رو فکرت

 بکنه بهتر رو حالت تو کنار نبودم

 بزام اما.دادگاه نرم میتونستم.بدم عذاب بدجور رو آرتان میتونستم من فهمیدم تکه این شنیدن با

 نداره میزنن پشتش که حرفایی به کاری اون میگرفت دیگه زن یه میرفت نمیکرد فرقی اون برای

 گذرونیه خوش فکر به فقط اون

 آخه خودم با کردم لج ـ

 نبود عالی من به حست
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 نبود خالی داشتن دوست تو با داشت فرق من احساس

 میمونه همیشه اش خاطره و دلم توی اومد که کسی تنهال آرمین مرگ از بعد کنم اعتراف باید

 .بودم شده وابسته بهش و بودم کرده عادت بهش من.دارم دوستش وار دیوونه بگم باید.آرتانه

  گرفته دلم بازم ـ

 بارون نم نم این توی

 خیابون تو چراق نور به خیره چشام

 آروم میکشه منو گذشته خاطرات

 بارون زیر تو یاد به امشب دارم حالی چه

 آرتان منو و گرفت شدیدی بارون بعد و دربند رفتیم هم با عروسی از بعد که افتادم موقعی یاد به

 لباس اون با بارون اون توی زدن قدم اما.میزدیم قدم ها دیوونه مثل بازم اما شدیم خیس خیس

 منو و کمرم دور انداخت رو دستش فهمید اینو آرتان وقتی و بود سخت برام واقعا دراز عروس

 داشته دوست رو کسی اگه آدم.شد بیشتر تنگیم دل آرتان آغوش آوردن خاطر به با.بغل گرفت

 بازم اما کرد بد بهم اینکه با آرتان داره دوستش بازم اما باشه بد عشقش هم چقدر هر باشه

 .طرالنه میاد بدم که کسی تنها از و.دارم دوستش

 گرفته دلم بازم ـ

 بارون نم نم این تو

 خیابون تو چراق نور به خیره چشام

 گذشته خاطرات

 آسون میکشه منو

 بارون منو تو یاد به امشب داریم حالی چه
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 باالخره نمیگرفت قرار راهم جلوی طرالن اگر که کردم فکر این به میرفتم راه داشتم که همونطور

 :بشم آرتان ی دیونه این از بیشتر نذاشت و اومد زودتر طرالن که بهتر پس میومد دیگه یکی

 بود شده مسلم قبل از واسم بازی تو باختن ـ

 تحملت بود شده سخت

 بود شده کم من به عشقت

 م نازا من دید وقتی و بود شده عاشقش دید رو طرالن وقتی.کنه ول منو میخواست آرتان قبل از

 :من از خودش شدن جدا برای شد بهانه بهترین

 هنوز قلبم ولی رفتم ـ

 روز و شب داره رو هوات

 ام عاشقت هنوزم من

 بسوز بساز میگم دل به

 .بارید،میبارید می داشت که بارونی مثل وقفه بی هام اشک

  گرفته دلم بازم ـ

 بارون نم نم این تو

 خیابون تو چراق نور به خیره چشام

 :نشستم خیس چمنای روی بود شو روش به رو که رسیدم پارکی به

 گذشته خاطرات ـ

 آسون میکشه منو

 .بارون زیر تو یاد به امشب دارم حالی چه

 :کردم زمزمه عجز با و خیابون چراق طرف گرفتم رو سرم



 
 

461 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود رانجمن نودهشتیاکارب ویسی ساحل | وجودت تمنای رمان

 گرفته دلم بازم ـ

 بارون نم نم این تو

 خیابون تو نورچراق به خیره چشام

 آسون میکشه منو گذشته خاطرات

 بارون منو تو یادت به داریم حالی چه

 :غریدم و کردم بلند میکرد گریه من همراه داشت که آسمون روبه رو سرم

 ـــــــــــــــا خـــــــــــــــدایــــــ ـ

 خونه از مثال.کنم فراموش رو چیز همه اینجا اومدم مثال.میکردم گریه و بودم نشسته زمین روی

 آرتان باید تو هستی ناتالیا االن تو مرد ارمیال.بهتره حالم االن اما بشه بهتر حالم که بیرون زدم

 دیگه ماه 2 و هستی دانشجو زنی یه االن تو.کنی فراموش رو ات گذشته باید تو کنی فراموش روئ

 کنی فکر بهش داری حق که کسی تنها.کنی فراموش رو همه باید تو.میشی کامل دکتر خانم یه

 .کوتاه دنیا این از دستش که آرمینه

 ...بیــ هم دیگه روز یه.بسه دیگه خونه برو پاشو هم االن

 .شد پاره آشنا فرد یه صدای با افکار ی رشته

 .شدم رو روبه نوید متعجب ی چهره با و برگشتم صدا سمت به

 میکرد نگام تعجب با که نوید سمت به و شدم بلند زمین روی از و کردم پاک رو اشکم سریع

 :گفتم و زدم لبخندی.رفتم

 چطور؟؟؟ جووووووون نوید به به ـ

 میکنی؟؟؟ کار چی اینجا تو ـ

 اینجا خوبه هوا دیدم که شو بیام میخواستم دارم خونه ها نه پارک تو البته...کنم زندگی اومدم ـ

 .نشستم
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 :گفت و کرد اشاره میریخت اشک وقفه بی که آسمون به نوید

 خوبه؟؟؟ هوا ـ

 هوا پس تمیز هوا و میاد بارون داره االن..کنه نگاه لیوان پر ی نیمه به باید همیشه آدم دیگه آره ـ

 .خوبه

 :گفت باخنده و داد تکون سری نوید

 .ای دیووونه گذشته مثل هنوز ـ

 :گفتم دلم توی میزدم قدم نوید همراه داشتم که وهمونطور زدم لبخندی

 .نبردی داغونم حال به پی که هستم خوبی بازیگر ـ

 چطوره؟؟ کانادا؟؟؟آرمین اومدی شد چطور:نوید

 .میزنم حرف باهاش تر راحت بهتر.کرده فراموشم معلومه.بود معمولی خیلی صحبتش طرز

 :گفتم میزد موج توش بغض ک صدایی با و کشیدم آهی

 .خوب خوووب ـ

 :گفت و برگشت سمتم به نوید

 کرده؟؟ اذیتت افتاده؟؟؟آرمین اتفاقی ـ

 .فهمنید میشه عصبانیتش و ترسناک صدای از اینو داره دوستم هم هنوز بابا نه

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نمیرسید هم مورچه به آزارش اون ـ

 نمیرسید؟؟؟ ـ

 :گفتم و لغزید ام گونه روی اشکم

 .مرده اون ـ
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 :گفت بهت با و برگشت طرف به و ایستاد نوید

 چی؟؟؟ ـ

 گفتم داغونم حال از.  گفتم آرتان از حتی. ریختم اشک و گفتم رو چی وهمه دادم قورت رو بغضم

 .ریختم اشک و گفتم چیز همه از.ریختم اشک و گفتم بیچارگیم از.  ریختم اشک و

 بیذار ازش من که ترحم فقط.بود ترحم از پر نگاهش.کردم نگاه نوید به شد تموم حرفام وقتی

 .بودم

 دادی؟؟؟ تغییر رو اسمت چرا حاال:نوید

 .کنم فراموش رو گذشته خاطرات ی همه میخوام ـ

 :داد جواب و خورد زنگ موبایلش که بگه چیزی خواست نوید

 خانومی؟؟؟ جونم ـ

 ...................ـ

 نداری؟؟ کاری!!میگیرم چشم ـ

 ....................... ـ

 .فعال.باش خودت مراقب ـ

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 کردی؟؟؟ ازدواج ـ

 .آره ـ

 :گفتم و ایستادم جلوش کمر به دست

 کرده؟؟ ازدواج دوستم بفهمم باید االن من..انتر نکردی خبرم چرا ـ

 .میشه عصبی زود چه ببینم بشین بابا خوب ـ
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 :گفتم و نشستم خیس صندلی روی کنارش دوباره

 درسته؟؟ ایرنیه ـ

 فهمیدی؟؟ کجا از آره ـ

 .حرفیدی فارسی باهاش که اونجایی از ـ

 ما؟؟ ی خونه میای ـ

 .برو پاشو..خرید بری باید بابا نه ـ

 .برسوندمت بذار پس ـ

 .شوو نزدیکه ام خونه.ترم راحت پیاده نیست نیازی داداش نه ـ

 شو؟؟ میای.راحتی طور هر باشه ـ

 .مطب برم باید دیگه ماه 0 ندارم شو ی حوصله.بخونم درس باید بابا نه ـ

 .باشیم ارتباط در هم با که بده رو ات شماره پس.دیگه شدی هم دکتر پس ـ

 .کردم حرکت خونه سمت به و دادم بهش رو ام شماره

******************************** 

 جنگیدم تو داشتن ی واسه عمر یه خودی بی ـ

 میفهمیدم رو سکوت معنی زودتر کاشکی

 نشناختمت اما کردم کاری هزر تو واسه

 باختمت خودت به کنم اقرار باید

 :کردم زمزمه لب زیر و شدم نزدیک پنجره به

 بود بازی عشقت میگی که امروز ـ

 بود سازی صحنه بوده که چی هر
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 دوختم تو چشت به چشم بیخودی

 ام سوخته ی مهره خونه این توی

 احساسم منو به نکردی فکر

 ام حساس چه من میدونستی تو

 راحتی این به که رسیدم نتیجه این به ولی میکردم نرم پنجه و دست هنوز گذشته خاطرت با

 .کنم فراموش رو اونا نمیتونم

 بردی رو بازی حرکت بدون ـ

 آوردی سرم چی نمیدونی

 قهوه از کمی میکرد دگرگون رو حالم میخورد که دستم به بخارش گرفتم دستم توی رو داغ قهوه

 :خوندم آهنگ با دوباره و خوردم

  کردی سکوت تو کردی سکوت تو کردی سکوت تو ـ

 بود بس باختن واسه این کردیو سکوت تو

 بود مشخص قبل از بازنده انگاری

 موندم جا خودم از باختمت خودت به

 موندم تنها اما داشتم ها آرزو

 آوردن یاد به با.خونه اومدن طرالن همراه آرتان که افتادم شبی اون یاد و کردم نگاه ها ماشین به

 شد سرازیر هام اشک دوباره شب اون

 بود بس باختن واسه این و کردی سکوت تو ـ

 بود مشخص قبل از بازنده انگاری

  موندم جا خودم از باختمت خودت به
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 موندم تنها اما داشتم ها آرزو

 موندم تنها اما

 داشتن دوست به رو خودش جای تنفرم احساس دوباره و افتادم آرتان آمیز تحقیر حرفای اون یاد

 .داد

 بود بازی عشقت میگی که امروز ـ

 بود سازی صحنه بوده که چی هر

 دوختم تو چشم به چشم بیخودی

 سوختم ی مهره خونه این توی

 ام احساس منو به نکردی فکر

 ام حساس چه من میدونستی تو

 بردی رو بازی حرکت بدون

 آوردی سرم چی نمیدونی

 ام گذشته و تو به فقط روز هر و میخوابم گریه با شب هر.آوردی سرم چی ببین:زدم فریاد دلم توی

 .آرتان متنفرم ازت.باشم اون پیش میتونستم کاش.بود زنده آرمین کاش.میکنم فکر

 .بارید می تند تند داشت که کردم نگاه ها برف به و خوردم رو ام قهوه

 بعد که زدم لبخندی روزا اون آوردن بخاطر به.افتادم آرمین با ام گذشته یاد که شد چی نمیدونم

 .مزخرف خیلی..مزخرفیه مرد آرتان میگفت راست آرمین.شد تنگی دل و گریه به تبدیل

 .زد اتاقم در کسیبه

 بفرمایید ـ

 :فت و شد اتاق وارد منشی
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 برم؟؟ میتونم.نداریم مریضی دیگه دکتر خانوم ـ

 .میکنم قفل رو ها در خودم من برو آره ـ

 .خداحافظ.خانوم چشم ـ

 .خداحافظ ـ

 نگاه خودم به دقیق اینتقدر که بار آخرین.کردم تغییر چقدر.کردم نگاه کوچکم آینه توی خودم به

 یه موقع اون.کردم تغییر چقدر.مدت این توی افتاد اتفاق چقدر.بود آرتان با عروسیم روز کردم

 .ام دانا و خورده شکست دکتر خانوم یه االن اما.بودم نادان و خام دختر

 :گفتم و زدم عکس روی ای بوسه همیشه مثل و کردم نگاه میزم روی عکس قاب به

 .آرمین نمیگرفت ازم رو تو خدا کاشکی.بودی کاشکی ـ

 سوار.بیرون اومدم اتاق از و انداختم گردنم دور هم رو ام شال و پوشیدم رو ام روباه پوست پالتو

 .کردم نگاه خودم به آسانسور ی آینه توی و شدم آسانسور

 و بود تنگ خیلی که روباه پوست پالتوی با ام پوشیده مشکی تنگ تنگ تفنگی لوله لی شلوار یه

 پوست از اون که گردن شال با.سانتی 92 ی پاشنه با مار پوست کفش با میگرفت قاب رو بدنم

 پر و لخت حسابی و رسیدم بهش شیمیایی مواد کلی با که ام طالیی لختم موهای.بود خرس

 خیلی شده باعث این و کردم برنزه رو پوستم.ریختم ام شونه روی پریشون رو کردم پشتش

 .رسیدم بهش...و الک کلی با هم مرتبم و کشیده سوهان و بلند خیلی های ناخون.بشم جذاب

 رو سرزم من و شد باز آسانسور در.جذاب و خوشگل و خشن و مغرور دکتر خانوم یه شدم درکل

 خارجی های مدل مثل و اومدم بیزرون آسانسور از احساس بی و روح بی خیلی و باال گرفتم

 .رفتن راه به کردم شروع

 رو سرم خودم خواص پرستیژ همون با.کرد سالم بهم و شد خم کمر تا من دیدن با جوان نگهبان

 .دادم ادامه راهم به مکثی هیچ بدون و دادم تکون

 مرکز سمت به و شدم ام 92PS 2013 وانتیج مدل مارتین آستون سوار و رفتم پارکینگ سمت به

 در شده خوب نهایت بی وضعم سال 9 این توی.میگذره کانادا به اومدنم از سال 9 حدود.رفتم خرید
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 با و.مالی نظر از میکنم حمایت دارم االن رو خانواده 9 و بسازن مدرسه یه کردم کمک که حدی

 .میپوشم هم ها لباس بهترین و دارم پام زیر رو کانادا ماشین ترین گرون حال این

 به لبخند با و اومد پیشوازم به جوانی دختر.شدم همیشگی فروشگاه وارد و شدم خرید مرکز وارد

 :گفت انگلیسی زبان

 .آمدید خوش خیلی.هستید خوب استایل خانوم بر سالم ـ

 :گفتم همیشگیم غرور همون با و زدم لبخندی

 .هستم خز پالتوی یه دنبال....سالم ـ

 .بیایین طرف این از ـ

 بچگونه لباس تا 2ـ5.بچه های لباس سمت رفتم و کردم انتخاب رو لباس ترین گرون معمول طبق

 حمایتم تحت که کسایی های خونه سمت به و شیک ی مردونه و زنونه لباس تا چند و خریدم

 براشون هم لباس میدادم بهشون که پولی بجز ماه هر آخر.بود ام همیشه کار این.رفتم بودن

 .دیدنشون میرفتم و میخریدم

 .پسر یه و دختر تا دو و بود مادر یه فقط خونه این توی.شدم خونه آخرین وارد

 خریده هم... و گوشت براشون دلیل همین به بود تر ضعیف همشون از خانواده این مالی وضع

 رفتم ها بچه سمت به.نیست خوب ها بچه مادر مری حال شدم متوجه شدم خونه ئارد وقتی.بودم

 .مری پیش رفتم و سیاه نخود دنبال فرستادم اونا بهشون هاشون لباس دادن و

 شده؟؟ چی جان مری ـ

 :گفت و شد جمع چشماش توی اشک

 ...من...من استایل خانوم ـ

 :گفتم و بغلم گرفتمش.کرد گریه آروم

 عزیزم؟؟ شده چی ـ
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 بهمآزماش و دکتر پیش رفتم میکرد درد ناک وحشت سرم و بود بد خیلی حالم دیروز ـ

 .دارم مغزی وتومور... گفت...گفت دکتر بعد پیشش بردم و دادم رو آزمایش.بدم

 االن.لنگه پپای جلوی سنگه هرچی:میگفت که افتادم المثل ضرب اون یاد.موند باز متر یک دهنم

 .ایناس حکایت دقیقا

 :گفتم و زدم بهش لبخندی

 عملت تا آمریکا میفرستمت شدم اگه حتی میکنم پیدا رو کانادا مغز دکتر بهترین برات فردا ـ

 فکر هیچی به سمه برات هم ناراحتی و استرس.میدم هم خودم رو عمل ی هزینه نباش نگران.کنن

 اتاق بری خواستی وقتی.نگو چیز هم ها بچه به.میشه درست چی همه و میکنن عملت بزودی نکن

 .نباش ناراحت اصال تو.باشه مراقبشون و باشه باهاشون تا دوستام از یکی پیش میبرمشون عمل

 .اید فرشته واقعا شما استایل خانوم ـ

 :گفتم و شدم کار این مانع سریع که ببوسه رو دستم تا شد خم

 باشه یادت..کنم پیدا رو دکتر بهترین برات تا خونه برم باید دیگه من..خودته از خوبی عزیزم ـ

 .سمه برات استرس

 و کردم خداحافظی همشون با.داد تکون رو سرش فقط بود شده اشک از پر چشماش که مری

 مغز های جراح بهترین از یکی هارچرسون رابرت دکتر مطب سمت به و شدم ماشین سوار رفتم

 .رفتم

 سرم شدم خودم روی نگاهی سنگینی متوجه که میرفتم ور موبایلم با و بودم نشسته صندلی روی

 :گفتم و کردم اخم.بود جوون پسر یه منشی.میکنه نگاهم داره منشی دیدم و کردم بلند رو

 .اومده استایل دکتر بگین دکتر به باشم منتظر بیشتر که ندارم وقت من آقا ببخشید ـ

 تلفنش از ثانیه 9 هنوز.گرفت رو دکتر ی شماره سریع بود ترسیده نگاهم از خیلی که منشی

 گرفتن دلیل به همسرش که بود جوانی مرد رابرت.بیرون اومد اتاقش از رابرت که بود نگذشته

 :گفت و اومد سمتم به رابرت.نکنه ازدواج وقت هیچ گرفت تصمیم هم او و بود شده فوت سرطان

 چطوری؟؟ جون ناتالی به به ـ
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 کارم چون اما کنه خیس رو خودش که میکردم نگاهش چنان میگفت اینو ای دیگه کس هر اگه

 :گفتم بود لنگش

 کنیم؟؟ صحبت اتاق توی بریم نیست بهتر جان رابرت ـ

 .بفرمایید چرا ـ

 :گفت منشی روبه بعد

 .بیار کافی دکتر خانوم و من برای دنیل ـ

 .کرد راهنمایی اتاقش به منو رابرت و داد تکون اوکی معنی به رو سرش منشی

 خودسش که گفت رابرت.بیرون اومدم اتاق از کافی خوردن و رابرت برای چیز همه گفتن از بعد

 :گفتم و کردم مخالفت کامال من که دیگه ماه یک بندازه رو عمل میخواست.میکنه عمل رو مری

 .اومدم نمی تو پیش که کنن عملش دیر میخواستم اگه ـ

 باشه دیگه ی هفته یک برای عمل که کرد قبول رابرت حرف این گفتن با و

 مری همراه هم خودم و کنه مراقبت ازشون تا نوید زن مانیا پیش بذاریم رو مری های بچه شد قرار

 پوتین یه و تفنگی لوله مشکی لی شلوار یه با کردم تنم رو سفیدم دار خز پالتوی.بیمارستان برم

 پریشون و کردم فر بابلیس با رو موهام.پوشیدم رو بود سانت 8 حدود اش پاشنه که سفیدم بلند

 .پالتوم روی ریختم

 ور رو ام مشکی مارتین آستون کلید و کردم کردم سطحی آرایش یه رفتم آرایشم میز سمت به

 .شدم سوارش و داشتم

 بیرون اتاق از سرعت با پرستار.نداره رفتن قصد و صورتمه روی اخم.میرم رژه عمل اتاق پشت

 سوال ازش اگه و نمیدم بهم جوابی هیچ پرستار مطمئنم چون نمیکنم حرکتی هیچ من اما.میزنه

 .رفتن را به کردم شروع دوباره.بیوفته بدی اتفاق ممکنه و میشه تلف وقت بپرسم

 طال تمام ساعت به خشم با.بود داشته ور رو بیمارستان کل پوتینم های پاشنه تق تق صدای

 بود گرمم.کشیدم موهام توی دستی داغون اعصابی با.اتاقه تو مری ساعته 0.کردم نگاه کندرم
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 پشتش که بود مشکی بلوز یه بود ام پالتو زیر که لباسی.آوردم در رو پالتوم همون برای حسابی

 و تنگ آرنج تا که بود مشکی تور از هم هاش آستین و مشکی ی پارچه هم جلوش و بود تور همه

 روی.بود معلوم کامال اژدهام طرح خالکوبی بود توری لباسم پشت چون.میشد گشاد بعد به آرنج از

 ام شقیقه روی رو دستم.میکرد ذوق ذوق داشت پاهام بودم رفته راه اونقدر.نشستم صندلی

 با.شد خارج اتاق از رابرت و شد باز عمل اتاق در ثانیه چند از بعد.بستم رو چشمام و گذاشتم

 :گفتم و کردم یورش سمتش به سرعت

 !!!!شد؟؟؟ چی ـ

 و شیطون دختر یه دیگه ناتالیا شدم وقتی از من.داشت حق بدبخت.کرد نگاهم تعجب با رابرت

 جذاب و زیبا ظاهری با همیشه که خشن و اخالق بد و مغرور زن یه به شدم تبدیل.نبودم بازیگوش

 .استادم جهان دکتر بهترین از یکی جلوی معمولی ظاهر یه با من االن اما میداد نشون رو خودش

 :گفت و اومد خودش به رابرت ثانیه 22 گذشت از بعد

 .باشه بستری بیمارستان هفته یک تا باید اما بود آمیز موفق عملش ـ

 به و شدم ماشینم سوار.بیمارستان از بیرون رفتم و دستم گرفتم رو پالتوم و دادم تکون رو سرم

 .کردم حرکت مانیا ی خونه سمت

 .بیمارسانه االن مامانتون.اه دیگه شین ساکت ها بچه ـ

 خالصه صورت به براشون رو چیز همه شدم مجبور منم و شدن ساکت همشون جمله این گفتن با

 .بگم

 رو چشمام و نشستم صندلی روی هم خودم و ببینن رو مامانشون تا بردم بیمارستان به رو ها بچه

 .بستم

 .کردم باز رو چشمم میده تکونم داره یکی اینکه احساس با

 وور این بابا نه فهمیدم کم کم بعد کردم وحشت و نشناختمش اول دیدم خودم جلوی رو پسر وور

 .خودمونه

 جون؟؟؟ خاله شده چی ـ
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 .اومد بهوش مامان خاله ـ

 باالی آوردم و کردم پیدا رو رابرت و شدم خارج اتاق از سریع شد خارج وور دهن از جمله این تا

 .مری ی کله

 کنم؟؟ صحبت باهات میتونم ناتالی:رابرت

 .البته ـ

 .شدم رفتن را مشغول رابرت با

 آبی چشمای.داشت فرمی رو اما معمولی بدنی و داشت بلندی قد داشت سن سال 25 حدود رابرت

 روشن بلوطی موهاش و بود گندومی پوستش رنگ.صورتش با متناسب لب و قلمی دماغ با داشت

 .بود

 که چیزی تنها ولی..نمیکنه تحدیدش عوارضی هیچ و بود آمیز موفق عملش خوشبختانه:رابرت

 وضع گفتی تو که اونطور و.باشه داشته... و استرس زیاد نباید اینکه و.کارشه کرد تاکیید روش باید

 .باشه داشته باید هم زیادی استرس پس نیست خوب مالیش

 :گفتم و کردم نگاه بهش متفکر

 .میکنم پیدا خوب شغل یه براش خودم ـ

 .بخواد خودش اگه البته.کنه کار اونجا بیاد میونه مری.دارم بوتیک یه من ناتالیا ـ

 بود؟؟ همین کارت.میکنم صححبت باهاش موردش در ـ

 .بری میتونی...آره ـ

 پررو

 .ها بچه پیش رفتم و گذشتم کنارش از حرفی هیچ بدون

*********************** 
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 کن سعی شدن عصبانی موقع باشه یادت فقط.میشه حل مشکلت حتما کن استفاده رو دارو این ـ

 .بگیری رو گریت پرخاش جلوی بتونی که میکنه کمکت ها قرص این.کنی کنترل رو خودت

 .بیام کی بعدی ی جلسه.دکتر خانوم ممنون:جوان مرد

 :گفتم و کردم اشاره در به

 .بپرسید منشی از ـ

 در دم تا و شدم بلند بهش احترام برای منم و داد دست باهام و شد بلند صندلی روی از جوان مرد

 .کردم راهنماییش

 برام گفتم و منشی به زدم زنگ دلیل همین بهع بیاد بعدی ی کننده مراجعه بگم نداشتم حوصله

 .بود پات زیر قشنگ تورنتو بود آخر ی طبقه مطب چون.رفتم پنجره سمت به.بیاره چاکلت هات

 کردم نگاه ساعت به.بارید می تند تند برف

 با و بودم کار سر همش بس از شدم خسته.میکنم کار چقدر من اوووف.بود شب نیم و نه ساعت

 .زدم حرف ها چل و خل این

 بر رو تلفن.بوسیدمش همیشه مثل و کردم نگاه آرمین عکس قاب به و نشستم صندلی روی

 .بفرسته رو بعدی گفت منشی به و داشتم

 دکتر ی نامه دادن پاسخ به کردم شروع و کنار گذاشتمش و خوردم چکلتم هات از کمی

 .تورنتو سرشناس های پزشک روان از یکی هارچرسون

 :گفتم کنم بلند رو سرم اینکه بدون.زدن در به ای تقه

 .بفرمایید ـ

 و گذشت دقیقه 9.شده اتاق وارد کننده مراجعه که میداد این از خبر در شدن بسته و باز صدای

 .شدم خودم به کننده مراجعه سنگین نگاه متوجه من

 .نمیکردم بلند کاش ای که کردم بلند رو سرم
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 .کردم نگاه روم به رو شخص به زده بهت

 .زدم پلک بار چند و دادم قورت رو دهنم آب

 :گفتم ترس با

 !!روح...روح وای........روح خدا ای ـ

 .واقعی آدم یه مثل.بود شفاف خیلی.رفتم کننده مراجعه سمت و شد سرازیر ام گونه روی اشکم

 گذاشتم ورزشکاریش ی سینه روی رو دستم

 !!!نیست روح نه

 .نیست روح واای

 :کردم زمزمه لب زیر

 یــن...آرمــ...آر ـ

 .میچکید ام گونه روی وقفه بی اشکم

 .ای زنده تو من ارمیالی...ارمیال:آرمین

 یادم که چیز تنها.افتم می دارم کردم احساس و کردم پیدا ضعفی حالت آرمین صدای شنیدن با

 بود سمتم به آرمین پریدن میاد

********************* 

 .ام آرمین بغل توی فهمیدم و کردم باز رو چشمم

 :گفتم و اومدم بیرون آغوشش از سریع

 !!مردی که تو!!باشی زنده ممکنه چطور ـ

 .مردی تصادف توی تو گفتن من به همه!!میپرسیدم تو از باید من که رو سوال این:آرمین

 !!میلنگه کار جای یه ـ
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 !!!کردی تغییر خیلی ارمیال ـ

 شدم؟؟ خوشگل ـ

 .بده جواب آرمین تا شدم منتظر و گرفتم خوشگل ژشت یه

 !!!!!نه: آرمین

 !!!!!چرا؟؟؟:گفتم تعجب با

 و سفیدی اون به پوست پشتت؟؟چرا رو چیه خالکوبی این خوب دختر...را به چسبیده چ چون ـ

 .دارم دوست رو قبلی ارمیال کردی؟؟؟من برنزه رو قشنگیت

 .نیستم ارمیال دیگه ناتالیا شدم کانادا اومدم وقتی از....ناتالیام نیسم ارمیال من خب ـ

 تورنتو؟؟؟ اومدی شد چی ارمیال ـ

 .عصبیه بشدت آرمین شدم متوجه و کردم تعریف رو چیز همه و کشیدم آهی

 .گریه زیر بزنم بود نزدیک که زد دادی چنان آرمین حرفم اتمام از بد

 .ناراحتم کردم که کاری از خودم من...شو بیخیال آرمین توروخدا ـ

 ازدواج باهاش رفتی نمیخوره؟؟؟چرا زندگی درد به پسره این بودم نگفته بهت من مگه ـ

 هان؟؟؟؟ کردی؟؟؟؟

 :گرفت ام گریه که بود شده ترسناک اونقدر

 قبول یهو چرا نمیدونم اما بکنم رو کار این نمیخواستم هم خودم بخدا..ببخش منو توروخدا ـ

 .کردم

 :گفت و بغل گرفت منو سریع.بود گرفته قرار من اشکای تاثیر تحت که آرمین

 نمی تو اگه.خداس کار همش اینا...رو اشکا اون نریز توروخدا..خانومم زدم داد سرت ببخشید ـ

 .نمیدیدم رو دیگه هم وقت هیچ نمیگشت بر ام حافظه من و کانادا اومدی

 دادی؟؟؟ دست از رو ات حافظه ـ
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 بودم کانادا توی کردم باز رو چشمم وقتی من....بگم برات اول از بذار:گفت و کشید آهی آرمین

 سرم به که ای ضربه خاطر به رو ام حافظ گفتن و سرم روی اومدن دکترا.نمیشناختم رو کس وهیچ

 اما بیارم یاد به رو ام گذشته میکردم سعی و بودم کانادا توی من موقع اون از.دادم دست از خورده

 مامان به زدم زنگ وقتی.تصادف ی صحنه دقیقا دیدم خواب توی رو تو که شب یه تا بود فایده بی

 خواب یه خوابم اون نبودم کس هیچ با تصادف موقع من گفت بهم دیدم خوابی چه که گفتم و

 2.بود معمولی خواب یه فقط و بود الکی تو کردم قبول من و زد رو مخم مامانم کل در.بوده معمولی

 بود ماشینم تو که دختری اون فهمیدم.میاوردم یاد به داشتم رو چیز همه تازه من و گذشت سال

 مامانم برای رو چیز همه وقتی.کردم تصادف بود ارمیال اسمش که زنم با من فهمیدم.بود واقعی

 تو که گفت هم سر آخر و بشم ناراحت نمیخواسته چون نگفته من به هیچی گفت اون گفتم

 شدیدا و میکشیدم عذاب شب هر.میدونستم تو مرگ مقصر رو خودم من موقع اون از.مردی

 پزشک روان یه گفت اون.پزشک روان یه پیش برم گفت دوستام از یکی اینکه تا شدم افسرده

 پیدا رو عشقم اینجا اومدم من وقتی و داد رو تو آدرس اون و خوبه خیلی کارش که میشناسه

 .ام شوما خدمت در االن و کردم

 .مشکوکه خیلی مامانت این ـ

 .بیرون میکشم زبونشون زیر از حرف کانادا میارمشون بزودی ـ

 :گفتم و زدم لبخند

 .ندارم رو مطب فضای ی حوصله بیرون بریم پاشو آرمین ـ

 .بیرون اومدم باهاش و پوشیدم رو ایم قهوه دار خز پالتوی منم و داد تکون رو سرش آرمین

 :گفت آرمین که میکردم درست رو خودم آینه توی داشتم من و بودیم آسانسور توی

 !!!تغییرکردی خیلی ارمیال ـ

 بد؟؟؟ یا خوب تغییر حاال ـ

 .مغرور و فیسو فیس ارمیال یه نه میخوام رو شیطون ارمیالی اون من...بد خیلی خیلی تغییر ـ

 :گفت و گرفت رو دستم آرمین.کردم سکوت دلیل همین به بدم نداشتم جوابی
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 .بشو قبلی ارمیالی میکنم خواهش ـ

 .تره خوشگل ارمیال این آخه ـ

 :زد داد آرمین

 .تره خوشگل اون نخیر ـ

 .گوزو...میزنه داد میشه چی هر تا ها خرابه روحیش وضع خیلی.کردم نگاهش تعجب با

 .گوزو...میگیری پاچه چرا بابا باشه ـ

 :گفت و کرد نگاه بهم باخنده آرمین

 باشه؟؟؟...باش ادب بی و شیطون همینطور همیشه ـ

 .برقی انتر....خودتی ادب بی اوووو ـ

 :گفت و بغلش گرفت من آرمین

 .بود شده تنگ برات خیلی دلم ـ

 .بیشتر ما ـ

 من سالمتی نا نبینه اینطوری من کسی تا بیرون اومدم آرمین بغل از سریع من و ایستاد آسانسور

 .مطب توی فقط البته.دیگه بودم مغرور دکتر خانوم یه

 اومد سرم پشت آرمین

 آوردی؟؟ ماشین آرمین ـ

 .نه ـ

 .میریم من ماشین با پس ـ

 :گفت و زد سوت یه دید منو ماشین وقتی آرمین

 .شدی پول خر چه جــــــــان ای ـ
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 :گفتم و لبخندیدم

 .کانادا ملی برج باالی بریم تا باال بپر ـ

 چی؟؟؟ واسه اونجا ـ

 نیاگارا آبشار بریم نمیخوای اگه..همینطوری ـ

 .برو داری دوست جا هر ـ

 .بوشه ـ

 رو انریکه های آهنگ از یکی و کردم روشن رو ماشینم ضبط.کردم حرکت نیاگارا آبشار سمت به

 .گذاشتم

 :گفت و کرد نگاه بهم آرمین

 شدی؟؟؟ روح بی و خشک اینقدر چرا بپرسم میتونم ارمیل ـ

 :گفتم و کشیدم آهی

 کم که بود زیاد اونقدر تنفرم و شدم متنفر مرده چی هر از دیگه کرد خیانت بهم آرتان وقتی از ـ

 من جای هم تو مطمئنم.شدم احساس بی و خشک دختر یه به تبدیل مهربون و شاد دختر اون کم

 .میشدی طوری همین بودی

 :گفت و کرد نگاه جلوش به اخم با آرمین

 .نیار من جلوی رو عوضی ی پسره اون اسم دیگه ـ

 .شدیم پیاده دو هر رسیدیم آبشار به نگفتم هیچی

 پوشیده روش هم بلند مشکی پالتوی یه و بود پوشیده براق مشکی ی مردانه پیراهن یه آرمین

 ورنی کفش یه با بود پوشیده سفید لی شلوار یه.باشه همیشه از تر جذاب میشد باعث و بود

 .مشکی

 .میومدیم هم به خیلی خداییش.بود بیست بیست تیپش کل در
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 .بود تر بلند من از آرمین قد هم باز اما 985 میشد قدم سانتی 92 پاشنه پوتین اون با اینکه با

 92 ای قهوه پوتین یه و ای قهوه دار خز پالتوی یه با بودم پوشیده ای قهوه کتون شلوار یه خودم

 .سانتی

 .زدن قدم به کردیم شروع هم با دو هر و گرفت رو دستم آرنین

 االن و بزنم حرف باهات و ببینم رو تو داشتم دوست آوردم دست به رو ام حافظه وقتی از:آرمین

 .باشی خودم مال باید دیگه.بدم دستت از نمیخوام دیگه ارمیال...رسیدم آرزوم به هم

 :گفتم و شد باز گوشم بنا تا نیشم

 .سوال یه ولی...جیگر بوشه ـ

 .بپرس ـ

 ایران؟؟؟ میریم یا میکنیم زندگی کانادا ما ـ

 .کنی انتخاب باید تو اونو ـ

 دقیقا نداره برگشتن به ای عالقه هیچ فهمید میشد آرمین حرفای از اما شد سخت واسم انتخاب

 :گفتم پس.من مثل

 .میخوام بستنی من آرمین....میمونیم جا همین ـ

 میخوره؟؟؟ بستنی کی سرما این تو ـ

 :گفتم شیطنت با

 .تا 5 اونم....من ـ

 :گفت و فشارداد رو دماغم و زد لبخند آرمین

 خوشگلم؟؟؟ هستی بستنی عاشق هنوز تو ـ

 .بخر برام....اوره ـ
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 .میشی مریض سرده هوا نمیخرم ـ

 :گفتم و زمین کوبیدم رو پام

 .میخوام بستنی من ـ

 :گفت میبرد لذت من های بازی سرتق از داشت که آرمین

 میخوره؟؟ بستنی برف این تو کی خانوم خوشگل آخه ـ

 .دیگه ام تک من...میخورم من اه ـ

 :گفت و خندید و پایین انداخت رو سرش آرمین

 بخرم؟؟ شکالت برات بجاش نمیشه ـ

 .میخوام هوبی من......نداره هوبی اینجا که حیف اییشش......اوره ـ

 :گفت و خندید آرمین

 .بخرم هوبی از تر خوشمزه شکالت یه برات بیا ـ

 .رفتیم ها خوراکی دکه سمت به هم با دو هر و گرفتم رو آرمین دست

 .شد نزدیکم کسی کردم حس که میکرد خرید داشت آرمین

 .شدم رو روبه رابرت ی چهره با و برگردوندم رو سرم

 میکنی؟؟؟ کار چی اینجا تو ناتالی:رابرت

 :گفتم و کردم اخم

 توچه؟؟؟ به دوم. استایل خانوم و نه ناتالی اول ـ

 :گفت و کنارم اومد ترسناک اخمی با آرمین

 اومده؟؟ پیش مشکلی ـ

 .بریم عزیزم نه ـ
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 .باشه بازی پسر اهل استایل ناتالیا دکتر خانوم نمیکردم فکر:رابرت

 .زدنش کتک به کرد شروع و.کرد یورش رابرت سمت به و کرد رم آرمین رابرت حرف این با

 .کشتیش دیگه بسه آرمین...کن ولش ترروخدا آرمین ـ

 اعصابش کنترل آرمین فهمیدم من و.اومد خون دماغش از که بود زده رو رابرت اونقدر آرمین

 .بشه درمان زودتر چه هر باید و پایینه

 :زدم داد و. کردم ماشینم سوار اونو و گرفتم رو آرمین جلوی بدبختی تا هزار با

 شدی؟؟؟ کردی؟؟؟دیوونه که بود کاری چه این ـ

 بهت کسی ندارم دوست دارم دوستت خیلی من ارمیال!!کردی ام دیووونه تو...ام دیوونه آره ـ

 .بشه مجازات اینطوری باید بکنه رو کار این کی هر.بپرونه تیکه بهت یا بزنه تهمت

 !!بشی درمان باید..ضعیفه خیلی عصبیت کنترل تو آرمین ـ

 منظور؟؟؟ ـ

 حل قرص با.اس ساده عصبی مشکل یه فقط اینا اینه من منظور!!شدی عصبی دوباره تو ببین ـ

 از قبل ما...کنم درمانت بذار میکنم خواهش آرمین.کنی کمک بخوای هم خودت باید فقط.میشه

 .داشتی رو مشکل این تو کنیم ازدواج باهم اینکه

 :گفت و کشید موهاش توی دستی عصبی آرمین

 رو لقمه نمیگی آدم مثل چرا نباشی؟؟؟خوب من با االن؟؟؟میخوای تو بگی میخوای چی ـ

 !!میکنی خطاب روانیت بیمار منو چرا باشم باهات نمیخوام بگو!!!میپیچونی

 بخاطر رو حرفا این من.دارم دوستت وااار دیوانه دیووونه؟؟؟من میزنی چیه حرفا این آرمین ـ

 .نمیکنم هم درمانت شد اینطور اصال...زدم خودت

 :گفت و بوسید رو ودستم دستم روی گذاشت رو دستش و کرد نگاهم آرمین

 .کنی درمان منو اینه ات وظیفه تو پس....ندارم رفتارم روی کنترلی هیچ دارم قبول خودم ـ
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 :گفتم و زدم لبخندی

 .برسونمت بده رو ات خونه آدرس حاال..چشم به ای ـ

 بعد مریض که زدم زنگ منشی به حوصلگی بی با.نداشتم حوصله مریض آخرین برای معمول طبق

 .بفرسته رو

 .بیاد مریض تا شدم منتظر میز روی بودم گذاشته رو سرم که همونطور

 !!چیه شغلش االن بپرسم رفت یادم کل در.شده تنگ آرمین واسه دلم آخ

 آرمین خندان چهری با که کردم بلند رو سرم.شد اتاق وارد مریض که بود میز روی همچنان سرم

 .شدم رو روبه

 .میکنی کار چی اینجا تو ـ

 نرفته؟؟؟ یادت که قرارمون.کنی درمانم شما تا اومدم دکتر خانوم ـ

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...شما رادمنش آقای خوب..آهان ـ

 :گفت و حرفم وسط پرید آرمین

 !!!پوتمن وارسام آقای ـ

 :گفتم تعجب با

 ها؟؟؟ ـ

 :گفت و خندید آرمین

 .پورتمن وارسام شده اسمم...گرفتم خودم واسه جدید ی شناسنامه یه منم خوشگلم خانوم ـ

 :گفتم و زدم لبخندی

 !!شدیم موندگار اینجا جدی جدی پس ـ
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 اینونمیخواستی؟؟ خودت مگه دیگه آره ـ

 .میشه درمان زودی به مطمئنم که بیماری این سر بریم...پورتمن آقای بیخیال حاال...اوره ـ

 .ددر رفتیم هم با آرمین برای نسخه نوشتن از بعد

 :گفتم میخوردم رو ام بستنی داشتم که همونطور

 چیه؟؟؟ شغلت دقیقا االن تو آرمین ـ

 :گفت و زد لبخندی

 !!دکترم ـ

 چی؟؟؟ دکتر اه ـ

 اورتوپد ـ

 زیاده؟؟؟ توش پول!!!جان ای ـ

 .پامه زیر کار سوپر وینیون مدل المبورگینی ماشین یه که حدیه در خوبه ـ

 :گفتم و زدم سوتی

 داری؟؟؟ دوست المبورگینی خیلی...ایول ـ

 مگه؟؟ چطور آره ـ

 .داشتی المبورگینی بودیم که هم ایران تو آخه ـ

 :گفت و فشورد بیشتر رو دستم و زد لبخندی

 اومده؟؟؟ وسایلم و خونه سر بالیی چه نمیدونی ـ

 برات رو پوله شاید گفتن خودشون البته...خریه دادن هم پولش فروختن که رو ات خونه ـ

 رو پولش و فروختن رو همه هم ماشینات.میفرستادن پول برات گفتی خودت چون..فرستادن
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 کیف توی از که گردنبندی داشتم نگه خوب خیلی رو چیزت یه ولی.خیریه دادم منم من به دادن

 :گفتم و دادم نشونش رو بودم کرده پیدا خودم

 .آورد نخواهم در و نیاوردم درش وقت هیچ.گردنم انداختمش کردم پیداش وقتی از ـ

 :گفت و کرد نگاه بهم بُهت با آرمین

 کردی؟؟ پیداش چطور ـ

 !!دیگه دیگه ـ

 :گفت و کرد نگاه آسمون به و زد لبخندی آرمین

 .کردن رو کارها این چرا بدونم میخوام.....تورنتو بیان کنم دعوت رو بابام و مامان میخوام ـ

 :گفتم و گذاشتم اش شونه روی رو سرم

 .میکنی درستی کار ـ

 .دنیا اون رفتم که شد چطور نفهمیدم جمله اون گفتن با که بودم خسته اونقدر

 :دادم جواب بکنم گوشیم به نگاه اینکه بدون..شدم بیدار خواب از موبایلم صدای با صبح

 مرگته؟؟ چه ها ـ

 :میگفت که اومد منشی صدای

 .اومدن مریضا کجایین استایل خانوم ـ

 :گفتم و شدم خیز نیم تشک روی

 شمایین؟؟؟ کلینتون خانوم ـ

 کجایین؟؟؟ دکتر خانوم بله ـ

 :گفتم و انداختم ورم دور به نگاهی یه

 .نمیدونم ـ
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 :گفتم وحشت با بعد

 کجام؟؟؟ من واای ای ـ

 .کردم نگاه اطراف به و کردم قطع رو موبایلم سریع

 کجاس؟؟؟ اینجا خدایا

 .بود من عکس عکسا از چندتا بین که ها مانکن عکس از پر بود اتاق یه

 .ترسناکه چقدر...کردم نگاه اتاق به تعجب با

 اتاق وسایل.باشه داشته کمی نور اتاق میشد باعث و بود شده وصل دیوار به یشمی زخیم ی پرده

 .بودن داغون و قدیمی کامال

 .رفتم اتاق در سمت به و دادم قورت رو دهنم آب

 ...ای...باشه باز میکنم خواهش خدا ای

 .بود قفل در کشیدم پایین رو دستگیره

 .پوکید پوکم مخ حسابی که در توی کوبیدم رو سرم

 :زدم غر خودم به و گذاشتم مخم روی رو دستم

 توی فقط چیزا این..در تو کوبوندی رو ات کله شدی گیر جو دوباره تو ارمیال اییش...سرم آخ ـ

 .ایییشش فیلمه

 اینجا و کجام من کردم فکر این به و کشیدم دراز تخت میزدمروی بال بال داشتم که همونطور

 .کنم جیغ جیغ باید االن شدم ریلکس چقدر من بابا ای!!!کجاس؟؟؟

 .کنم استفاده ازش میشه غاراش وشع دیدم اگه گرفت تصمیم و جیبم توی گذاشتم رو موبایلم

 :زدم جیغ

 !!کجاس؟؟؟کمک اینجا ـ
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 هر جوون میریزه االن...دارم مهمی خیلی کار یه من بشم قربونت خدا ای....نیوفتاد اتفاقی هیچ

 متوجه میکردم نیاز و راز داشتم که همونطور. w.c ببره رو ما که بفرست رو یکی داری دوست کی

 .اتاق سمت میاد داره یکی و گرفت هام دعا شدم

 .موند باز متر یه دهنم دزده اون که مطمئنم و در پشت شخص دیدن با من و شد باز در

 :گفتم پته تته با

 ..رابرت..را ـ

 :زدم داد چبعد

 دزدیدی؟؟ منو تو ـ

 :گفت و زد لبخندی رابرت

 مشکلیه؟؟؟ آره ـ

 .مستراح ببر رو ما لطفا بکنی کاری هر اینکه از قبل اما...داری رو خیلی اووف ـ

 زدن قهقه به کرد شروع بعد کرد نگام تعجب با رابرت اول

 :گفتم لب زیر

 .انو..شکلش نگاه...انتر ی گرفته درد...حناق ای ـ

 :گفتم بلند صدای با بعد

 !!دستشویی ببر منو میگم!!نکردما تعریف جک برات عمو هووووووووی ـ

 .دستشوییه روت روبه اتاق ـ

 توالتش سنگ به نور....بیامرزه رو دستشویی کاشف مادر و پدر خدا.دستشویی سمت رفتم کله با

 .بباره
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 صدام شدم مطمئن وقتی.نه یا نزدیکه این رابرت ببینم تا در به چسبوندم رو گوشم کارم اتمام بعد

 که اومد کناری اتاق از گوشی صدای.زدم زنگ آرمین به و آوردم در رو موبایلم سریع نمیشنوه رو

 .شد قطع سریع

 .زدن تند تند به کرد شروع کناریه؟؟؟قلبم اتاق تو آرمین

 روی رابرت دیدم.بیرون رفتم و کردم قائم زیرم لباس زیر رو موبایلم و دادم قورت رو دهنم آب

 :گفتم و طرفش رفتم و دادم قورت رو دهنم آب.میکشه سیگار داره و نشسته مبل

  میخوای؟؟ جونم از چی ـ

 .تهرانی ارمیال خانوم نمیخوام خواصی چیز ـ

 !!هستم ارمیال من فهمید کجا از هم فارسی کانال زد دفعه یک چطور اینکه اول.کردم تعجب خیلی

 ...تو..تو ـ

 و آوردم در رو بیوگرافیت دیدمت که وقتی از من....خوشگلم نیار فشار کوچیکت مغز به زیاد ـ

 بار آخرین اما..بودی خورده شکست زن یه دیدمت که موقع اون تو..بودم شهریت هم؛هم خودم

 از بعد.جلومه پرانسسی چه دیدم و اومدم خودم به که بود اونجا..بودی شیک زن یه دیدمت که

 میدونی اما...نکردم کاربی هیچ هم باز اما شدم تحریک خیلی دیدمت لباست اون با وقتی عمل

 پنلوپه ازمرگ بعد...خوشگلی و جذاب خیلی تو...کنم تحمل نمیتونم دیگه خوشگلم؟؟؟االن چیه

 دست به رو تو میخوام هم حاال...کنه تحریک منو تونست که بودی کسی تنها تو زنم

 کارش امروز وگرنه رفت در دستم از دیشب که حیف...خطره زنگ یه برام آرمین میدونی...بیارم

 ..میزیم کانادا از امروز تو منو!!!کنه کار چی میخواد که نیست مهم برام اما...بود تموم

 .بچرخیم در سمت به دو هر که شد باعث زنگ صدای

 بر مرد یه پس از میتونم زنم کهیه االن نمیدونم اما..بیارم در اینو دخل میتونستم قبال من

 چونممکنه بشم کار به دست زودتر بهتره اما.نداشتم تمرین که هست هم وقت خیلی بیام؟؟؟تازه

 از نمیخوام دیگه من..میاد سرم بالیی چه نیست معلوم دیگه ببره منو اگه.بیرون ببره کشور از منو

 .رسید ذهنم به فکری موقع همون و.اومد در اشکم آرمین به فکر با..بشم جدا آرمین
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 :زدم فریاد و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 آخ ـ

 :گفت و چرخید سمتم به سرعت با رابرت

  شدی؟؟ چی ـ

 :گفتم و گریه زیر زدم گریه زیر میزنم کنم بازی نقش خوب میخوام وقتی که همیشه مثل

 .بیار رو قرصام میکنم خواهش.میکنه درد قلبم ـ

 کجان؟؟؟ قرصات ـ

 .پالتوم جیب تو ـ

 .میام االن وایسا گفت و رفت اتاق سمت به توجه به رابرت ولی اومد زنگ صدای دیگه بار یک

 .مایتابه یه با داشتم ور بزرگ چاقوی یه.آشپزخونه سمت رفتم سریع رابرت شدن ناپدید با

 .کن کمکم خودت خدا ای...میرفتم هم بازی شمشیر کالس کاشکی

 .دهنم تو اومد قلبم اسلحه با اونم رابرت دیدن با که نشستم روش که صندلی سمت رفتم سریع

 نیستی من از تر زرنگ اما باشی زرنگ کوچولو؟؟؟شاید خانوم زرنگی خیلی کردی فکر:رابرت

 :زدم داد

 میخوای؟؟ جونم از چی ـ

 .میخوام رو خودت من ـ

 !!کنی مبارزه باید من خواستن برای ـ

 کی؟؟ با ـ

 !!خودم با ـ

 :گفت و پوزخندیزد
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 .افتادی پس بزنم بهت دست تا من نفله آخه ـ

 :گفتم اخم با

 .میکنیم امتحان ـ

 :گفت و زد ای------- قهقه رابرت

 شجاعی خیلی ـ

 .گرفت نشونه من روی رو کلتش بعد

 .میجنگیم هم با ای اسلخه هیچ بدون!!!نه اون با:زدم داد

 :گفت و خندید رابرت

 .میگیرین باال دست رو خودتون خیلی که اینه زنا شما بدی ـ

 .مبل روی کردم شوت رو چاقو و مایتابه و نگفتم هیچی

 .کردم حمله سمتش به و آوردم در رو کفشم.اومد سمتم به و کرد رو کار همین هم رابرت

 .شکمش تو زدم یدونه بعد و ناموسیش جای زدم یدونه اولین

 که شکمش تو بزنم مشت با یدونه خواستم.کرد هنگ بخت بد که کردم رو کار این سریع اونقدر

 .شکمش تو زدم قدرتم تمام با پام با و زدم خراش گوش جیغ درد از.پیچوندش و گرفت رو مچم

 ور رو کلتش مبل روی از سریع رابرت.اومد پلیس آِیر صدای موقع همون.مبل سمت شد پر رابرت

 کاری هیچ نتونستم که کرد رو کار این قافلگیرانه و سریع اونقدر.کرد شلیک سمتم به و داشت

 و شد تار چشمام جلوی.بود بازوم ی ناحیه در دردناکی سوزش یادمه که چیزی تنها.بدم انجام

 اومدم فرود زمین روی محکم و دادم دست از رو تعادلم هم سر آخر.رفت گیج سرم

 .بودم بیمارستان توی.کردم باز رو چشمم

 .کردم احساس دستم توی بدی خیلی سوزش که بشم بلند جام از خواستم

 .شد پرپر دخترت که کجایی مامان...اوخ اوخ
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 .ام زنده یا مردم ببینه بیاد نیس کسی شده خراب این تو خدا اه...کردم نگاه اطراف به دوباره

 کوجایین؟؟؟ پرستار آقای یا خانوم ـ

 پرستارهای چه ببین.میکنن تحمل چطور دکتری این خدایی.اتاق توی اومد ناناز خیلی پرستار یه

 !!اینجان نازی

 هوا رفت دادم که گرفتم خودم از نیشگون یک

 :گفت و ام کله باالی اومد پرستار

 .شد چی ـ

 !دارم بزرگ سوال یه پرستار خانوم!دستم آخ آخ ـ

 !!عزیزم بپرس ـ

 !!!مهربون چه اوخی

 اینجا؟؟؟ آورد منو کی ـ

 !!انتظامی نیروی ـ

 .کردم پیدا نجات جووون آخ

 .دیگه برم تا بیرون بکشید دستم از رو سرم این..کنم زحمت رفع دیگه من پرستار خانوم خب ـ

 .بشید مرخص دکترتون دستور به باید شما خانوم کجا ـ

 .اییشش...کنم راضی چطور دکترو این حاال هی ای

 کجاس؟؟؟ دکترتون این خب ـ

 :میگفت که اومد زنی صدای

 !!!دکتر خانوم اینجام من ـ

 .شدم رو به رو مانیا خندون ی چهره با و برگشتم
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 . نیست زنی مخ به نیازی پس خب جووون ای!!کرده عملم این س.÷بود داخلی جراح مانیا

 :گفتم و کردم مظلوم رو ام قیافه

 ..جیگر مانی...مانیایی...جونی مانی...جونم مانی ـ

 .برو حاشیه کم بزن رو حرفت ـ

 .کن مرخص منو....گل خانوم ـ

 .باشی اینجا عمل از بعد روز یه حداقل باید نمیشه ـ

 .برقی انتر...ببینم کن مرخص منو...کوفت و نمیشه مرض و نمیشه ـ

 !!بکنم رو کار این عمرا حرفت این با اما کنم مرخصت میخواستم...کن صحبت درست اه ـ

 .گوزو...میگفت

 :گفتم و کردم نگاه بهش شرک ی گربه مثل

 !!!کن مرخص منو نوید جون ـ

 تظاهر هم نوید و نویده عاشق وار دیوانه مانیا فهمیدم و داشتم آمد و رفت خیلی اینا مانیا با من

 .مصنوعیه خیلی رفتارهاش اما.داره دوستش خیلی که میکرد

 :گفت و کرد اخم مانیا

 .نمیمیره ها راحتی این به نوید ـ

 !!!ها میگیره دعام کنم دعا اگه ام الدعوه مستجاب من ببین ـ

 .بکنی رو دعا این میکنی غلط تو ـ

 .رفت سر ام حوصله بابا.کن مرخص منو ات ننه جون ـ

 :گفتم و اومد یادم چیزی یه یکدفعه بعد

 کجاس؟؟ آرمین ببینم ـ
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 :گفت و رفت هم در مانیا ی قیافه

 .نمیدونم ـ

 :گفت و رفت در سمت به بعد

 .میدم انجام رو ترخیصت کارای االن من ـ

 .بشم آزمایش نمیخوام من.ندارم تحمل دیگه من خدا شد؟؟ای چی دوباره خدا ای

 تا داد بهم رو بود آورده ام خونه از برام هایی لباس بعد و مرخصم گفت و اتاقم توی اومد مانیا

 :گفت و فهمید مانیا.بودم فکر توی و بودم ماشین توی.خونه ببره منو تا اومد باهام مانیا.بپوشم

 .فکری تو ـ

 :گفتم چینی مقدمه هیچ بدون

 افتاده؟؟؟ اتفاقی چه کجاس؟؟؟اصال آرمین ـ

 :گفت و کشید آهی مانیا

 ما از و کجاس گفت و نوید به زد زنگ شب 2 ساعت آرمین میدونم فقط نمیدونم دقیقی چیز من ـ

 هم بعد.کرد قطع رو تلفن سریع هم بعد.داد که آدرسی به بیاد بگیم پلیس به که کرد خواهش

 کردیم عمل گفت که چیزی به هم ما.زده زنگ عمومی تلفن با فهمیدیم بزنیم زنگ بهش خواستیم

 نیست معلوم و شده غیب نوید هم موقع اون از.کجاس نمیدونیم و نداریم آرمین از خبری و

 !!!کجاس

 ندارید؟؟؟ خبر آرمین از که وقته چند االن ـ

 .روز 2 تقریبا ـ

 :گفتم و گذاشتم سرم روی رو دستم

 گفتین؟؟ چیزی پلیس به ـ
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 ازش خبری هنوز ولی زدیم سر جا همه به هم خودم.بگردن دنبالش تا دادم هم عکسش آره ـ

 .نشده

 من خدا ای...باشه نیوفتاده اتفاقی آرمین برای که خواستم خدا از و کردم نگاه ماشین سقف به

 .نگیر ازم رو آرمین داری دوست کی هر جون خدا ای..بودم رسیده آرمین به تازه

 .دنیا اون رفتم و خوردم آور خوابم قرص یه مثل و اتاقم توی رفتم سریع.رسیدیم خونه به

 .بود صبح 1 ساعت..کردم نگاه ساعت به.کرد بلند خواب از منو خونه تلفن صدای

 :گفتم و داشتم ور رو تلفن

 چیه؟؟؟ ها ـ

 :اومد گوشم توی آرمین ی گرفته صدای

 .کن کمکم ارمیال سالم ـ

 :گفتم و شدم خیز نیم جام توی

 افتاده؟؟؟ اتفاقی تو؟؟؟چه کجایی ـ

 .آدرس این به بیا فقط میگم برات بعدا ندارم وقت عزیزم ـ

 و داشتم بر رو هام موبایل از یکی کشو توی از.شدم آماده سریع من و داد بهم رو آدرس آرمین

 .باشه ماشینم امیدوارم..پارکینگ سمت رفتم و موبایلم توی گذاشتم رو هام کارت سیم از یکی

 .مرسی خدایا آخ...کردم باز رو پارکینگ در

 و بیان که دادم خبر هم پلیس به راه توی.شدم ماشین سوار و آوردم در رو زاپاسم کلید سریع

 .نیارن آرمین سر بالیی که کنن خفه هم پلیس آژیر گفتم

 .رفتم بود داده آرمین که ویالیی آدرس سمت به سرعتم آخرین با

 .شدم پیاده ماشین از و. کردم قایم لباسم زیر رو موبایلم اطمینان برای. ایستادم ویال در دم
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 این پشت کی نمیفهمم اصال!!میگیرن گروگان هم منو مطمئنم تو برم کنم؟؟اگه کار چی باید

 !!ماجراس

 .کرد گیر موهام به ناخونم که کشیدم بود ریخته ام شونه روی مرتب نا که موهام توی رو دستم

 ناخون نمیکشیدم؟؟؟به موهام تو دست و نمیشدم گیر جو من نمیشد حاال...ببرن رو شورم مرده اه

 .نشکنه تا جونش به افتادم دندون با و کردم نگاه دیدم آسیب

 یکی برگردم خواستم تا پشتمه یکی کردم احساس میرفتم ور ناخونم با داشتم که همونطور

 .دنیا اون رفتم من و مماخم جلوی گذاشت دستمال

********************* 

 فرش روی منو نمیشد حاال اییشش.افتادم ها سرامیک روی دیدم که کردم باز رو چشمم

 شدم متوجه که بشم بلند خواستم روش گذاشتم رو دستم.کشید تیر بازوم دوباره.مینداختین

 !!!اس بسته پاهام

 باز رو پام راحت میتونم و بازه دستم من نکرده فکر خودش با ذره یه بسته منو که کسی این

 کنم؟؟

 .کردم حمله پام دور طناب به داد انجام باهاش کاری نمیشد که بلندم ها ناخون اون با

 :گفتم خودم با و کرد باز رو پام بدبختی هزار با

 !!!پیکره و در بی چه اینجا ـ

 .ایییششش

 :زدم داد

 نیست؟؟؟ کسی ـ

 اون میکرد رو فکرش کی!!شد خالی پام زیر زمین انگار فرد اون دیدن با...شد خارج اتاق از کسی

 .فداکاره و مهربون خیلی میکردم فکر که کسی..باشه کار خالف یه
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 :گفتم آروم

 ...تو نوید..نـ ـ

 :گفت و زد لبخندی

 نه؟؟؟ باشم کرده رو ها کار این نمیخوره بهم ـ

 :زد فریاد بلند بعد

 .بیارینش ـ

 بود اون دستای توی و بود شده الش و آش که آرمین دیدن با.ما سمت اومدن غول نره مرد تا دو

 :گفتم بغض با.کردم ضعف احساس

 خوبی؟؟ خوبی؟؟؟عزیزم آرمینم ـ

 :گفتم نفرت با و کردم نگاه نوید به بعد

 میخوای؟؟؟ جونمون از چی ـ

 !!!رو تو ـ

 :گفت و کشید ای نعره آرمین

 . شو خفه ـ

 از التماس با و زدم و جیغ منم و آوردن هجوم آرمین سمت به غول نره تا دو اون نوید ی اشاره با

 .داره سادیسم نوید که فهمید میشد و میخندید فقط اون اما کنه تمومش خواستم نوید

 نگاه آرمین به وحشت با.بیرون زد خون دهنش و دماغ از که زدن کتک اونقدر رو آرمین

 .بشکنه دستوشون الهی..کردم

 جنون مرز به کنین ازدواج هم با قراره آرمین و تو فهمیدم که زمانی از جون ارمیال میدونی:نوید

 من کار تصادف اون.آرمینه کشتن راه بهترین فهمیدم و آوردم فشار ذهنم به اینکه تا رسیدم

 مرگ خبر وقتی شدم حال خوش چقدر.پایین کنه پرت دره از رو شما تا کردم مامور رو یکی..بود
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 با میخوای شنیدم که بودم نکرده درست ایران به رو اومدنم کارای هنوز اما شنیدم رو آرمین

 دختر طرالن.بازی توی فرستادم رو طرالن آرتان با تو ی رابطه زدن بهم برای..کنه ازدواج آرتان

 و تو طالق خبر.بود ای پایه پسر هم آرتان خوشبختانه و میکنه دلبری خوب خیلی و خوشگلیه

 خیلی سال 9 این توی کانادا اومدی تو.کانادا به تو اومدن خبر همینطور و رسید گوشم به آرتان

 اهمیت کسی به و بودی شده مغرور خیلی تو اما بکشونم خودم سمت به رو تو کردم سعی

 پیدا آرمین یعنی اضافی موجود کله سر دوباره و گذشت بود طور هر سال یه اون.نمیدادی

 بخرم پول با رو رابرت گرفتم تصمیم کنم پاک زندگی ی صفحه از دوباره رو آرمین اینکه برای.شد

 تر چلفتی پا دست رابرت متاسفانه اما کنه سره یک رو آرمین کار و کنه دستگیر رو شما بفرستم و

 ولی.شد کشته کارش این خاطر به و کنه فرار آرمین گذاشت و میکردم رو فکرش که بود اونی از

 به من ارمیال میبینی...اینجا آوردم و کردم پیدا رو آرمین سریع.بودم حرفا این از تر زرنگ من

 اما کشیدم کنار بازی توی خودم درسته!!منی مال تو!!منی حق کردم؟؟؟تو هایی کار چه تو خاطر

 پلیس چرا میگی ذهنت توی االن حتما خانومی....باشم ات دیوونه اینقدر نمیکردم فکر موقع اون

 پیدا رو ما نمیتونه پلیس و کردیم عوض رو جامون ما که برسونم خدمتت به نه؟؟باید نمیرسن ها

 .کنه

 باشه؟؟؟ کرده رو کارا این نوید میکرد رو فکرش کی کشید سوت سرم

 ما اما بود زیاد سرعتمون که درسته جاده توی یادمه من...بود اون کار هم تصادف تصاف من خدای

 خدا نبود؟؟؟واای آرتان عاشق طرالن یعنی من خدای..طرالن و. میکردیم حرکت خودمون الین تو

 .وسط این اس کاره چه مانیا!!!مانیا

 کردی؟؟؟ ازدواج باهاش چطور...نداشتی دوست رو مانیا که تو ـ

 .بود اجباری ازدواج یه اون ـ

 ام؟؟؟ کجا االن من ـ

 کجایی؟؟ میکنه فرقی چه ـ

 !!!کجام االن بگو گفتم ـ

 .منی ویالی تو االن خب ـ
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 :گفتم و زدم داد سرش

 !!کجام من بگو ـ

 ....دقیقا االن تو نکن رم بابا خب خیل ـ

 خوبه نه...زدم شکمم به دستی.سپردم ام حافظه به کامال منم و داد بهم رو آدرس نوید

 .میفهمه باهوشه نوید بیارم دستشویی ی بهانه االن نباید اما.سرجاشه

 :گفتم و گذاشتم دستش روی رو دستم و رفتم سمتش به سرعت به!!!عزیزم...کردم نگاه آرمین به

 .میکنیم پیدا نجات باش مطمئن ـ

 .اشتباه کامال فکرت هه:نوید

 حرف نمیتونست که بودن زده کتکش اونقدر...کردم نگاه آرمین زخمی ی چهره به و نگفتم چیزی

 .کردم نگاه نوید به و بوسیدم رو دستش.بزنه

 .آورد هجوم ذهنم به شیطانی فکر

 :گفتم و کشیدم هم در رو صورتم سریع

 !!!!!کجاس؟؟؟؟ دستشویی آخ آخ ـ

 دستشویی سمت به ام نقشه درست اجرای برای منم داد بهم رو دستشویی آدرس لبخند با نوید

 .بود زیاد بودیم ما که جایی با دستشویی ی فاصله آوردم شانس...کردم پرواز

 تلفنم سریع.گفتم براشون رو چیز همه و گرفتم رو پلیس ی شماره و آوردم در رو موبایلم سریع

 تیغ که بزنم صورتم به آب خواستم.روشویی سمت رفتم و دستشویی سوراخ توی انداختم رو

 اومدم و شستم رو دستم و زدم صورتم به وآب داشتم بر رو بر تیز!!!خوبیه سالح خوبه ایول.دیدم

 .بیرون

 :گفتم نکنن شک اینکه برای

 .آخیش...شده شفاف چه دنیا ـ
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 :گرفت رو کسی ی شماره و آورد در رو موبایلش و کرد نگاه ساعتش به نوید

 .منتظرم!!.......خب.....کنین زیاد رو سرعتتون کم یک دیره خیلی............میرسین؟؟؟؟ کی:نوید

 :کشید نعره و کرد قطع رو تلفن

 .دنبالمون میاد امیر دیگه ساعت نیم کن جمع رو وسایل مراد ـ

 .کنه جمع رو وسایل تا اتاق یه سمت رفت و داد تکون رو سرش بود غوال نره اون از یکی که مراد

 چنده؟؟؟ ساعت ـ

 میکنه؟؟؟ فرقی چه ـ

 !!چنده ساعت بدونم میخوام ـ

 مشکلیه؟؟؟ صبحه نیم و 92 ساعت ـ

 ببری؟؟؟ کجا میخوای رو ما بعد ـ

 .میشیم خارج مرز از..تو منو فقط نه رو ما ـ

 .میرسن ها پلیس االن...باش خیال همین به هه

 :اومد پلیس بلندگوی صدای که بود نگذشته ذهنم توی جمله این گفتن از ثانیه یه هنوز

 .بشین تسلیم زودتر چه هر لطفا شده محاصره خونه این ـ

 :گفت و برگشت من سمت به بود خورده جا حسابی که نوید

 نه؟؟ مگه بود تو کار ـ

 پلیس میکردی فرار داشتی وقتی شاید ندارم؟؟؟ موبایل وقتی بزنم زنگ میتونم من چطور...نه ـ

 !!!دیدن رو شما و میومدن داشتم ها

 کردن؟؟؟ اقدام دیر اینقدر چرا دیدن رو ما اگه ـ

 !!میپرسی هایی سوال چه میدونم چه ـ
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 :گفت و گرفت رو دستم و سمتم اومد نوید

 .بیایین سریع کردین تموم اینو کار وقتی هم شما میکنیم فرار پشتی در از ارمیال منو ـ

 :اومد بلندگو از دوباره پلیس صدای

 .میدم تیراندازی دستور وگرنه کنید ترک رو اینجا زودتر چه هر ـ

 .آورد در کلت یه و جیبش تو کرد دست نوید

 .زدم نوید دست به و آوردم در جیبم از رو بر تیز سریع

 دست بین رو نوید و داشتم بر رو اسلحه سریع.کرد نگاه بهم بهت با و افتاد نوید دست از اسلحه

 :زدم فریاد و نوید ی شقیقه روی گذاشتم رو کلت.کردم زندانی هام

 .میکشمش وگرنه اونور برین آرمین کنار از ـ

 :میگفت که اومد بلندگو صدای

 .کنید اندازی تیر ـ

 :زدم فریاد و کردم خم رو سرم

 .ندادیمون کشتن به تا بیرون گمشین ـ

 .نکردن حرکت کدوم هیچ

 فریاد و گرفتم نشونه طرفشون به رو کلت و کردم حلقه نوید گردن دور تر محکم رو دستم

 .میکشمتون نرین بیرون اگه:زدم

 شکمی ی ناحیه تو سوزشی احساس که کنم ول رو نوید خواستم..بیرون رفتن غول نره تا دو اون

 خودم شکم توی االن نوید دست توی بودم زده که بری تیز.کردم نگاه شکمم به.کردم احساس ام

 .بود

 موقیعیت یه توی رو بر تیز نوید که کنه حمله نوید به خواست و اومد سمتم به سرعت با آرمین

 :گفت و داد سر ای قهقه هم بعد و زد شکمش توی خب
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 ..شـ جنایی های فیلم شبیه زندگیتون ـ

 افتاد نوید ثانیه چند گشت از بعد و اومد تفنگ شلیک صدای که بود نشده تموم حرفش هنوز

 :کرد زمزمه و زمین روی

 .دارم دوستت...ارمیال ـ

 .بست رو چشماش و گفت اینو

 کور رو آدم عشق میگن که راسته...سوخت براش دلم اما بود کرده بهم بد خیلی نوید اینکه با

 بود کرده شلیک نوید به سربازی.کرد خراب رو دنیاش اون هم و دنیا این هم نوید حاال..میکنه

 :زد داد و گرفت رو نبضش و نوید سمت اومد

 !!اس زنده ـ

 .افتادم آرمین یاد تازه من و اومد ما سمت به بعد

 .میکرد نگاه به داشت و بود افتاده زمن روی آرمین.چرخیدم سمتش به سرعت با

 :گفتم و گرفتم رو دستش

 .سطحیه زخمت...میشه درست چی همه ـ

 سمت بردن و گذاشتن برانکارد روی رو نوید و آرمین.کرد نگاه بهم مهربانی با و زد لبخندی آرمین

 .آمبوالنس

 :گفت و ایستاد کنارم زنی

 !!شده زخمی هم این ـ

 :گفت و. کرد نگاه زخمم به و ایستاد کنارم مردی

 .نیست عمیق ـ

 .آرمین پیش ببرین منو ـ

 :خانومه اون
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 !!افتاده اتفاقی چه بگی و پلیس ی اداره بیای اول باید تو خوب دختر ـ

 .بگم چیزی نمیتونم االن من میکنم خواهش ـ

 :گفت و کرد پوفی خانومه

 بیمارستان ببرینش ـ

***************** 

 !!دیگه بخور لوسی چقدر آرمین اه ـ

 چطوره؟؟؟ زخمت راسدی...نمیخورم من ـ

 !!!سطحیه خیلی خراش یه بزنه محکم نیومده دلش نوید...خوبه من مال بابا ای ـ

 چطوره؟؟؟ نوید...نوید گفتی ـ

 .بود آمیز موفق هم عملش و کردن عملش میدونم فقط...ندارم ازش خبری ـ

 ...ارمیال ـ

 :گفتم و مماخم روی گذاشتم سکوت معنی به رو دستم

 .نده سوتی ام ناتالیا من هییییششش ـ

 :گفت و زد لبخندی آرمین

 !!!دیگه خونه بریم بیا جونم ناتالیا ـ

 !!! نمیشه نچ ـ

 !!!ها میاد جون نیکی فردا ـ

 .بریم پاشو واای ای ـ

 .رفتیم بود قصر شبیه که آرمین ی خونه سمت به هم با و دادم انجام رو آرمین ترخیص کارای

 .افتاد اتفاقی چه دزدیدن منو که شب اون نگفتی برام آرمین
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 :گفت بالبخند و برگشت سمتم به و ایستاد میکشید دستمال رو میز داشت که آرمین

 بگم برات ت اینجا بشین بیا ـ

 :گفت و پاش روی گذاشت رو دستش و نشست مبل رو خودش

 بدووو ـ

 :گفتم تعجب با

 !!!!آرمین ـ

 .کنارم بشین بیا حداقل خب:گفت و خندید

 :گفتم و نشستم کنارش رفتم

 !!!بگو خب ـ

 ی خونه ببرمت خواستم خوابیدی ام شونه روی تو وقتی.نگیره درد سرت تا میگم خالصه ـ

 وقتی..دماغم جلوی گذاشته دستمال یه یکی کردم احساس بشم بلند خواستم که همین.خودم

 کل در.میشیم خارج تورنتو از داریم دیدن کردم نگاه که اطراف به ماشینم تو دیدم اومدم بهوش

 وقتی.اتاق یه توی انداختن منو شدیم خونه اون وارد وقتی هوشی بی به زدم رو خودم وباره

 زدم زنگ اول.بدم خبر پلیس به تا پایین انداختم رو خودم پنجره از سریع رفتن که شدم متوجه

 ساعت یک نزدیک..زدم زنگ نوید به که کردم بزرگی اشتباه اما..پلیس به زدم زنگ بعد و نوید به

 کمکم اومده کردم فکر اول.شد پیدا هاش دسته و دار و نوید ی کله و سر که گذشت زدم زنگ از

 منو هم وقتی..بوده نوید کار کارا این ی همه فهمیدم بیارن منو گفت غوال نره اون به وقتی اما

 بقیه و تو به زدم زنگ منم و داشت تلفن اتاق اون.اتاق توی انداختنم و زدن کتکم خونه تو بردن

 .دیگه میدونی خودت هم رو اتفاق ی

 .چطوره حالش االن نمیدونم!!!مانیا بیچاره ـ

 .بزن بهش زنگ خب ـ

 .خاموشه زدم ـ
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 .میان بابا و نیکی االن منیم تمیز رو خونه این بیا حاال...بابا ای ـ

 خونه کردن تمیز به کردم شروع و کشیدم آهی

***************** 

 کردم خودم به نگاه یه بار آخرین برای

 پاشنه کفش یه.مشکی ساپورت یه با بودم پوشیده رو بود بازو روی آستینش بند که سفید بلوز یه

 .صورتی رژلب یه با بود چشم خط یه هم رایشم.بودم پوشیده هم سفید سانتی92

 به در سوراخ از فضولم میدونین که منم.میزد حرف نیکی با داشت که شنیدم رو آرمین صدای

 طرالن همسرش بدون اونم!!اومده هم آرتان چطور که بود جالب برام.کردم نگاه کاراشون ی همه

 .مامان کنم ازدواج دختر اون با نمیخوام من:آرمین

 !!!میخوره دردت به دختر اون پسرم:نیکی

 رابطه کارش که دختری حاال تا کی از نمیدونم!!نمیخوره دردم به اصال اون اون؟؟؟اتفاقا ههه ـ

 !!!خوب دختر شده پسراس با داشتن

 !!!نداره رابطه پسری هیچ با سوده ـ

 !!!اش خونه توی برد رو پسر یه دیدم و بودم شاهد من..دیدم پسرش دوست با اونو من؛من مادر ـ

 نمیفهمی؟؟؟ چرا تو میخوام رو تو خیر من پسرم ـ

 .شنید میشد هم اتاق توی رو آرمین پوزخند صدای

 سال 2-0 این توی میخواستین منو خوشبختی میخواین؟؟؟اگه منو خوشبختی شما هه:آرمین

 .مردم من که گفتین نمی ارمیال به الکی و مرده ارمیال که نمیگفتین الکی

 میگی؟؟؟ چی تو..تو ـ

 .دار نگه رو مامانت احترام پسرم:جون پدر
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 شما متاسفانه که بذاره احترام بهتون آدم تا کنین حفظ رو احترامتون خودتون باید شما من پدر ـ

 .بکنین رو کار این نتونستین

 کرد میخکوب سرجام منو آرمین به جون پدر که سیلی صدای

 دروغ ما گفته خری چه ضمن در..بذاری ترت بزرگ به احترام بگیری یاد تا زدم اینو: جون پدر

 مرده؟؟؟ ارمیال که گفتیم

 :گفت بود اش خورده سیلی ی گونه روی دستش که آرمین

 ارمیال خود ـ

 :زد صدا منو و گفت اینو

 بیا خانومم ـ

 دوبلکس آرمین ی خونه.پایین رفتم ها پله از و کردم باز رو در ام همیشگی غرور و بلندی سر با

 .بود خونه ی گوشه مارپیچ صورت به هاش پله و بود

 العملش عکس و آرتان حرص داشتم دوست االن همه از بیشتر..دیدم می همه نگاه توی رو تعجب

 .کنم نگاه جلوم به سرد و روح بی خیلی بودم مجبور غرورم حفظ برای حیف اما ببینم رو

 .کردم نگاه همشون به کج لبخند یه با و ایستاد آرمین کنار

 :گفت و کرد حلقه کمرم دور رو دستش آرمین

 .اعترافه موقع االن....گفتین دروغ چی هر بسه دیگه ـ

 :گفت و گذاشت اش شقیقه روی رو دستش بود شده قرمز حسابی که نیکی

 !!نه..میشد اینطور نباید ـ

 .غلطه کار این گفتم بهت چقدر من...دیگه بگو!!!کردی رو کار این چرا بگو کن بس نیکی: جون پدر

 :گفت بدی حال با جون نیکی
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 بازهم اما بودم مخالف اینکه با کنم موافقت ازدواجتون با که کرد اصرار همه اون آرمین وقتی ـ

 دوست بیشتر رو سوده هم باز اما.بود خوبی دختر.میومد خوشم ارمیال از داشت کم کم.کردم قبول

 اینکه برای کردم فکر این به منم و داد دت از رو اش حافظه ارمین شد تصادف که وقتی.داشتم

 بهش ارمیال از چیزی و کانادا فرستادم رو آرمین.کانادا بفرستم رو آرمین باید بشه عروسم سوده

 و گرفتم خاکسپاری مراسم آرمین برای.بندازم آرمین دل توی رو سوده کم کم خواستم و نگفتم

 خوب داشت چیز همه که همین.مرده واقعا آرمین که کردن باور همه و دادم انجام براش چی همه

 ازدواج ارمیال با آرتان نذارم که کردم سعی خیلی.شد ارمیال عاشق آرتان اینکه تا میرفت پیش

 زندگی باهاش بشه که نیس پسری آرتان چون بشه خراب ارمیال زندگی نمیخواستم..نشد اما کنه

 و داشت پا یه مرغش آرتان کردم کاری هر بگذریم.شده جدا طرالن از میبینین که هم االن.کرد

 و شدن جدا هم از که هم ماه یک از بعد کردم قبول باالخره بود اجباری هر با..ارمیال فقط میگفت

 .افتاد ها اتفاق این ی همه کاناداو اومد ارمیال

 :گفتم و آرتان به کردم رو دلیل همین به بود ذهنم توی گنده سوال یه

 شدین؟؟؟ جدا چی برای داشتی دوست رو طرالن که تو ـ

 :گفت و پایین انداخت رو سرش و کشید آهی آرتان

 بود آورده رو پسری طرالن نبودم خونه من وقتی که بود نگذشته ازدواجمون از هنوز هم ماه یک ـ

 فجیعی خیلی حالت در رو طرالن و خونه اومدم سرکار از همیشه از زودتر من روز اون.خونه

 به اما کردم حرکت شمال ی جاده سمت به و بیرون زدم خونه از سریع صحنه اون دیدن با.دیدم

 طرالن شدن جدا برای بهانه بهترین شد این و شدم وعقیم...و کردم تصادف زیادم خستگی دلیل

 .من از

 آرمین به وقت هیچ من نمیکرد خیانت بهم اون اگه نه اما...بود حقش اما سوخت براش دلم کم یک

 .نمیرسیدم

 :گفت و کرد نگاه من به لبخند ا آرمین

 ارمیال منو بین آتشین عشق یه شدین باعث چون بکنم رو تشکر نهایت شما از باید حال هر به ـ

 .بیاد وجود به
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 :گفت و زد لبخند یه جون نیکی

 .بشین بخت خوش امیدوارم ـ

********************** 

 :گفتم و کردم نگاه دارم دنباله و دار پف لباس به اوه و ایش با

 بشم؟؟ آرمین ماشین سوار گنده لباس این با چطور من اخه ـ

 :گفت و گذاشت موهام روی رو گل آخر بود ایتالیایی زن یه که فرانکا

 !!شدی خوشگل خیلی ناتالیا وااای ـ

 بسته قشنگی خیلی صورت به موهام.بودم شده فرشته خداییش.کردم نگاه آینه توی خودم به

 روی سفیدی های گل.بود قشنگ و شیک خیلی تاجم روی های اکلیل.بود گل شبیه و بود شده

 .نشست می دل به حسابی و بود شده گذاشته موهام شکل گل قسمت

 جذابم حسابی اومده در گندومی رنگ به االن که پوستم.  میده چشمم به زیبایی نمای چشمم خط

 .کرده خوشگل رو لبم حسابی ام صورتی مایع لب رژ.کرده

 :زد داد فرانکا

 .اومد شوهرت بیا ناتالیا ـ

 خوشگل حسابی مشکی شلوار و کت اون توی.رفتم آرمین سمت به و کندم دل آینه از لبخند با

 :گفت و بوسید و گرفت رو ام دیگری دست و داد دستم رو قرمز رز های گل.بود شده

 .من زندگی شدی خوشگل خیلی ـ

 .میخوردیم میوه آب داشتیم و بودیم نشسته دریاچه کنار مانیا با

 :گفت و اومد مانیا سمت به سرعت با عرشیا

 .میکنه اذیتم ددی ماما ـ

 :گفت و زد لبخندی مانیا
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 .کن اذیت رو گلم پسر این کم نوید ـ

 :گفتم و کرد نگاه مانیا به عشق با نوید

 .نمیکنم اذیتش گفتید شما چون خانومم چشم ـ

 :گفت و بغل گرفت رو عرشیا و جلو اومد نوید بعد

 میدی؟؟؟ مامانت به منو راپُرت سوخته پدر ـ

 .عرشیا دادن قلقک به کرد شروع و گفت اینو

 :گفت و رفت آرمین پشت به و راند بیرون پدرش آغوش از رو خودش عرشیا

 .میکشه منو االن این باش داشته مو هوای وارسام عمو ـ

 .کردم نگاه دریاچه به و گرفتم اونا از چشم و زدم لبخندی

 البته.بود داده دست از رو اش حافظه اومد هوش به وقتی و رفت کما به خوردن تیر از بعد نوید

 فراموش هم منو صورت اون در و.بود کرده فراموش رو حال زمان و بود یادش اش گذشته فقط

 آتشینشون عشق این حاصل و.بود شده مانیا عاشق وار دیوونه نوید سال سه این توی.بود کرده

 اسمش که شو های مدل از یکی با و اومد کانادا به گذشته کردن فراموش برای آرتان.عرشیا شد

 دنیا به رزان اسم به ناز دختر یه و بشن دار بچه تونستن درمان کلی از بعد و کرد ازدواج بود نیال

 به پسر یه االن آریانا و آسمان.بیرون اومده تیمارستان از و شده خوب خیلی حالش مامان. بیارن

 یه هم فرزام همسرش و طاهره.دارن رزا اسم به دختر یه هم علیرضا و صدف.دارن آرسس اسم

 میگفت آریانا که اونطور.شدن خوشبخت و حال خوش همه کل در.دارن مهرسا اسم به ناز دختر

 مغزی ی سکته و شده بسته سرش های رگ الکی مشروبات زیاد مصرف دلیل به طرالن

 .بود حقش البته بیچاره...کرده

 کمرم دور رو دستش آرمین.نشسته کنارم کسی کردم حس و کشیدم ام آمده بر شکم روی دست

 :گفت لبخند با و انداخت

 چطور؟؟ من خانوم حال ـ
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 !!!عالیه عالیه ـ

 چطوره؟؟؟ خانوم ورونیکا حال ـ

 :گفتم و کشیدم شکمم رو دستی

 .بهتره منم از حالش ـ

 زد کمرش به رو دستش و جلومون اومد اخم با عرشیا که بگه چیزی خواست و زد لبخندی آرمین

 :گفت اش بچگانه لهن همون با و

 عشقای سراغ رفتن همه اه!!!کنین بازی من با بیایین بترکونید الو بشینین اینجا اینکه بجای ـ

 .خودم عشق کنار برم منم تا دنیا میاری رو ورونیکا کی ناتالی خاله...خودشون

 بود برده ارث به مادرش از رو چشمش رنگ که عرشیا عسلی چشمای توی.خنده زیر زدیم همه

 :گفتم و کردم نگاه

 میدم؟؟ تو به رو دخترم من گفته کی ـ

 !!!من ـ

 .شد پیدا دخترت خاستگار اولین االن از وارسام ـ

 :گفت و زد لبخند عرشیا

 .میشم آیندتون داماد صد در صد ـ

 :گفتم دلم توی و زدم لبخندی

 !!!داره زبونی چه پسر این ـ

********************* 

 .علشیا کن ولم اییش:ورونیکا

 .بگیر اینو بیا دیگه نکن اذیت ورونیکا اه:عرشیا
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 .نمیخوام:ورونیکا

 .بود زده مردونه تیپ مثال.بود گرفته ام خنده دیدنش با.اومد من سمت به سرعت با عرشیا

 بود داده فشن رو ایش قهوه موهای.بود بسته رو آرمین کراوات و بود پوشیده سفید شرت تی یه

 خیلی ی قیافه خداییش ولی.چشمش به بود زده و بود داشته ور رو آرمین فانتزی عینک.باال

 .داره خاطرخواه کلی بشه بزرگ معلومه.داره خوبی

 .لوسه خیلی دخترت این ناتالیا خاله:عرشیا

 کرده؟؟ کار چی مگه ـ

 .نمیگیره ازم رو انگشتر این و میکنه جیغ جیغ همش ـ

 :گفتم و زدم ای قهقه بود عرشیا دست که کوچولویی ی حلقه دیدن با

 .داره حق خوب ـ

 !!!خاله:عرشیا

 :گفت من روبه و بیرون اومد اتاق از اخم با ورونیکا

 !!!ایکبیلی ایش.نمیکنما ازدواج این با مامان ـ

 .کردم نگاه ورونیکا به

 .طالیی یعنی خودم همرنگ موی و سفید پوست با داشت آبی چشمای

 .بود رفته خودم به درکل

 مسخره رو ورونیکا کلی عرشیا بود شده باعث این و بودم بسته خرگوشی رو دارش حالت موهای

 بشه مجبور هم عرشیا و عرشیا ی کله تو کنه شوت رو عروسکش و بشه عصبی هم ورونیکا و کنه

 .کشی منت بره

 .میکنم ازدواج رزان با میرم من نکن ازدواج اصال:عرشیا

 :گفت و کرد اخم ورونیکا
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 لیاقتته چاقالو همون ـ

 .رفت اتاق سمت به و برگردوند رو روش قهر حالت به ورونیکا

 .رفت اتاق سمت به و سرش توی کوبید محکم رو دستش عرشیا

 .شدم رو روبه آرمین خندان ی چهره با و برگشتم عقب به.شد حلقه کمرم دور دستی

 کشیه؟؟؟ ناز:آرمین

 :گفتم لوسی حالت با

 .یس ـ

 :گفت و.کاشت گوچولوای ی بوسه یه لب روی و خندید آرمین

 .منتظرمونن رستوران تو هم مانیا و نوید رستوران بریم شو آماده ـ

 .رفتم آرمین و خودم اتاق سمت به و زدم لبخندی

 بود افتاده آرمین منو برای که هایی اتفاق اون.داد قرار من راه سر رو آرمین که ممنونم خدا از

 .کنیم تمنا رو دیگه هم وجود و بشیم هم عاشق قبل از بیشتر آرمین منو بود شده باعث

 .میکنم تمنا رو وجودش توانم تمام با من و

 :گفت و شد وارد لخند با عرشیا

 .دستش کرد رو حلقه باالخره ـ

 :گفتم و زدم لبخندی

 !!!آیندمون تیپ خوش داماد اینم ـ

 .پایان
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